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RESUMO 
Avaliar a qualidade dos serviços prestados em instituições de ensino instiga novas pesquisas, a 
linguagem utilizada tem como objetivo geral mensurar a qualidade na prestação de serviços, 
este estudo aborda o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) que visa implantar e 
avaliar a qualidade da gestão no setor público em geral e o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) que regula o processo nacional de avaliação das instituições de 
educação superior. O problema da pesquisa está centrado em verificar qual a aplicabilidade do 
instrumento SERVPERF para avaliar a qualidade dos serviços públicos na educação superior. 
Como aspectos metodológicos utilizados, esta pesquisa caracteriza-se essencialmente como 
pesquisa bibliográfica e documental, uma vez que foram analisados trabalhos científicos já 
publicados em relação ao objeto de estudo. Temos como aspectos relevantes, a avaliação da 
Qualidade na Educação Superior Pública, que centralizou-se no contexto da utilização dos 
modelos de avaliação da qualidade, explorando novos contextos na acerca da qualidade do 
serviço disponibilizado, contribuindo para maior eficácia do sistema de avaliação da qualidade 
na educação. 
 
Palavras-Chave: Qualidades nos Serviços; Modelo de Gestão da Qualidade; SERVPERF 
 
1. Introdução 

Avaliar a qualidade dos serviços prestados por instituições de ensino superior tem sido 

objeto de estudos e um desafio para diversos pesquisadores. Existem vários mecanismos de 

avaliação tanto nacionais como internacionais que se prestam a avaliar e a emitir um parecer 

sobre o nível da qualidade do serviço prestado aos usuários. Com a crescente demanda por 

serviços públicos relacionados a educação superior, faz-se necessário avaliar o serviço colocado 

à disposição da população para melhor servi-la, pois esse é o dever maior do Estado. 

No Brasil, a linguagem utilizada por essas referências da qualidade no mundo foi 

traduzida especificamente para o setor público dando origem ao Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (MEGP) que tem como objetivo servir de base para implantar e avaliar a 

qualidade da gestão no setor público em geral. Há também o método de avaliação mais 

específica na educação superior chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
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(SINAES), que tem como objetivo assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 

de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, 

este foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para avaliar a qualidade dos serviços 

disponibilizados. 

Temos como aspectos evidentes, a avaliação da Qualidade na Educação Superior 

Pública, que centralizou-se no contexto da utilização dos modelos de avaliação da qualidade, 

explorando novos contextos na acerca da qualidade do serviço disponibilizado. 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo mensurar sobre a aplicabilidade do 

instrumento SERVPERF para avaliar a qualidade dos serviços públicos na educação superior, 

como aspectos metodológicos utilizados, esta abordagem caracteriza-se essencialmente como 

pesquisa bibliográfica e documental, uma vez que foram analisados trabalhos científicos já 

publicados em relação ao objeto de estudo. 

2. Metodologia 

O estudo apresenta característica descritivo-qualitativa, pois visa mensurar a avaliação 

da qualidade dos serviços públicos através do instrumento SERVPERF, quanto aos métodos de 

investigação utiliza de fontes bibliográficas e documentais a fim de propor contribuições acerca 

do objetivo proposto. 

O caráter descritivo do estudo deve-se pelo fato de expor características de determinada 

população, por tratar-se da necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou 

não, possui finalidade prática (VERGARA 2009). 

As fontes bibliográficas definidas por Gil (2007) são como estudos de materiais já 

elaborados constituídos por livros e artigos científicos, baseados este em estudos científicos 

sobre a ferramenta SERVPERF. Define-se também como documental por utilizar de fontes de 

dados restrita a documentos, como material elaborado por instituições governamentais que 

buscam a alcançar a excelência nos serviços prestados pelos órgãos (MARCONI; LAKATOS 

2010). 

Inicialmente buscou-se analisar fontes bibliográficas para melhor caracterizar os 

serviços, assim como ponderar os alicerces da qualidade quando referida aos serviços no 

ambiente das organizações. Desta forma utilizou-se da ISO 9001/2008 e o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública para averiguar as peculiaridades definidas para avaliar a 

qualidade dos serviços nas organizações no setor público em geral. 
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Posteriormente procurou-se avaliar pesquisas elaboradas para o setor público manter a 

qualidade dos serviços no âmbito da administração pública e em instituições de ensino (Modelo 

de Excelência em Gestão Pública e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), que 

definem critérios a serem seguidos a fim de obter a qualidade dos serviços prestados ao público 

bem como a aplicabilidade do instrumento SERVPERF para avaliar a qualidade dos serviços 

públicos na educação superior. 

Portanto, esta pesquisa caracteriza-se essencialmente como pesquisa bibliográfica e 

documental, uma vez que foram analisados trabalhos científicos já publicados em relação ao 

objeto de estudo. 

3. Fundamentação teórica 

3.1 Qualidades nos serviços na administração pública 

A qualidade nos serviços produzidos pelas organizações envolvem abordagens 

diversificadas, pois, cada organização adota uma visão, assim a qualidade é vista segundo a 

importância dada ao cliente, ao processo, produto ou valor. Cerquinho (1994) discorre sobre a 

qualidade de maneira sucinta, qualidade é o somatório de todas as características e propriedades 

dos bens e serviços oferecidos que satisfaçam as necessidades razoáveis dos clientes. 

Desse modo, no sistema público a qualidade dos serviços visa atender a todos os 

cidadãos de maneira igualitária acatando a legislação do país. Assim, Administração Pública a 

fim de promover a qualidade do serviço instituiu o Modelo de Excelência em Gestão Pública, 

respeitando o ordenamento legal e as disposições da Constituição Federal Brasileira. 

Outro mecanismo de controle da qualidade dos serviços e produtos de destaque é a ISSO 

9001, o qual foi elaborado pela Comissão de Estudos de Sistemas da Qualidade, este mecanismo 

estabelece técnicas para alcançar a qualidade dos serviços, podendo ser útil a qualquer 

organização de natureza pública ou privada, com a finalidade de manter a qualidade dos 

serviços e atender a satisfação do cliente (ISO 9001/2008). 

A administração pública visando alcançar a excelência no serviço prestado ao cidadão, 

utiliza-se do feedback, para o aprimoramento de seus modelos. Assim, a ISO 9001/2008 e o 

Modelo de Excelência em Gestão Pública, passam por revisões e adaptações com o intuito de 

manter a qualidade do serviço incentivando as organizações públicas a manterem a qualidade 

dos serviços. 

3.2 O modelo de excelência em gestão pública 
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A criação do Modelo de Excelência em Gestão Pública no Brasil ocorreu a partir do 

reconhecimento de promover seus serviços aos cidadãos com qualidades, proporcionando 

através deste modelo alicerces para administrar as organizações e instituições públicas com 

eficácia, fazendo valer os direitos e deveres dos cidadãos regidos pela legislação. 

A fundamentação do Modelo de Excelência em Gestão Pública está na Constituição 

Federal Brasileira e em alicerces próprios denominados como a gestão de excelência 

contemporânea, compõe dessa forma este modelo que atualmente é considerado o exemplo para 

sustentar a excelência na gestão pública. 

No que se refere aos alicerces próprios da Gestão de Excelência Contemporânea, 

consistem nos seguintes tópicos, pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura de 

inovação, liderança e constância de propósitos, orientação para processos e informação, visão 

de futuro, geração de valor, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, 

desenvolvimento de parcerias e gestão participativa. (MEGP 2014). 

O modelo utiliza-se dos critérios de avaliação da qualidade já praticados pela 

GESPUBLICA e o Prêmio Nacional da Qualidade para mensurar a qualidade da gestão 

mencionada na MEGP (2014), funda-se a estes critérios: governança, estratégia e planos, 

público alvo, interesse público e cidadania, informação e conhecimento, pessoas, processos e 

resultados. Realocados em quatro blocos: o primeiro é o planejamento onde engloba 

governança, estratégias e planos, público alvo e interesse público e cidadania; posteriormente é 

a execução composta por pessoas e processos; seguindo pelo controle, formado por resultados; 

por fim o último bloco composto por informações e conhecimento (MEGP 2014). 

Ferreira (2012) cita vantagens do MEGP para a administração de instituições públicas 

no Brasil, como: a avaliação da gestão organizacional; aplicação do MEGP para avaliação da 

gestão de instituições públicas de ensino superior como na USP e UNICAMP; levantamento e 

identificação do conjunto de melhores práticas de gestão e auxilio na implementação de 

Programa de Excelência Gerencial. 

Contudo, não se observa uma adesão das universidades federais brasileiras a este 

modelo de excelência em gestão pública, pois, apesar de ser considerado um fator crítico para 

o sucesso organizacional destas instituições de ensino superior (CORTE apud FOWLER, 

2008). 

3.3 A avaliação da qualidade na educação superior 
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O crescimento intenso da oferta de cursos em âmbito de ensino superior, tanto na 

sociedade mundial, mas especialmente na sociedade brasileira tem aumentado à importância 

com a qualidade da prestação desse serviço, não somente internamente às organizações, devido 

ao aumento da competitividade por parte das instituições de ensino superior, como também para 

atender aos anseios dos alunos que buscam no curso superior público uma oportunidade de 

ascensão e crescimento profissional. 

Zeithaml e Bitner (2003) destacam a importância do estabelecimento de padrões formais 

que orientem seus funcionários na execução dos serviços oferecidos por uma empresa que tenha 

como objetivo alcançar altos padrões de qualidade. A empresa deve, contudo, estabelecer 

padrões definidos pelo cliente, ou seja, a interação constante com o cliente no processo de 

prestação de serviços deve ser a base para o estabelecimento dos padrões formais que norteiam 

a prestação de serviços, para que se possa ter um impacto positivo sobre a percepção do serviço 

pelos stakeholders de forma bem ampla.  

Ressalta-se que a criação de valor para o cliente deve levar em conta não somente as 

questões relativas à qualidade, mas também as ponderações relativas à produtividade e 

eficiência, tais como os benefícios criados para o cliente que devem estar equilibrados com os 

custos incorridos pela empresa na prestação de serviços, na esfera pública este serviço se 

diferencia um pouco da esfera privada mais a questão da qualidade na prestação do serviço é o 

fator primordial de sucesso. 

A análise da qualidade do serviço revelou que o resultado da qualidade dos serviços e 

medição é dependente do tipo de configuração de serviço, tempo, situação, necessidades, 

fatores etc. Esta pesquisa buscou desenvolver uma ligação entre os diferentes modelos de 

qualidade de serviço, explorando novas direções na investigação de qualidade de serviço, o 

estudo oferece um panorama atual e levanta questões para futuras pesquisas, com base na 

análise de estudos anteriores. 

3.4 Sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES) 

Ciente da necessidade de continuar assegurando qualidade na prestação de serviços na 

educação superior brasileira, em 14 de abril de 2004, por meio da Lei nº 10.861, o governo 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o objetivo de 

“assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 

de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes” (BRASIL, 2004). Com esta 
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iniciativa reforça uma visão sistêmica da educação e regulamenta um processo de avaliação 

institucional, no sentido de garantir padrões de qualidade da educação nacional. 

A regulamentação do SINAES se deu por meio da Portaria no 2.051, de 9 de julho de 

2004, do Ministério da Educação (BRASIL, 2004). Além disso, houve o incremento da Lei 

9.394/96, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior (BRASIL, 1996). 

Outra contribuição é o Decreto no 5.773/2006 (BRASIL, 2006), onde dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, regulou a avaliação da 

qualidade nos serviços oferecidos, reforçando o que prevê a legislação que define o SINAES. 

Contundo, cabe ao governo brasileiro a responsabilidade, por intermédio do Ministério 

da Educação (MEC) de regular a qualidade da Educação Superior brasileira. Para tanto, as 

instituições que oferecem cursos de graduação seguem estas regulamentações governamentais, 

por meio do SINAES seja ela pública ou privada.  

Este Sistema fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. (BRASIL, 2004).  

Portanto, convém destacar que o SINAES é um instrumento único de avaliação para ser 

utilizado em todos os tipos de instituições, sejam elas Faculdades, Centros Universitários, e 

Universidades, conforme consta na quinta edição do documento do SINAES (BRASIL, 2009). 

O Instrumento de Avaliação Institucional Externa é considerado como um roteiro básico 

comum a todos as instituições de ensino superior, que visa assegurar uma educação superior de 

qualidade acadêmica e compromissada socialmente com o desenvolvimento nacional.  

Deste modo, o instrumento propõe que uma maneira de identificar os pontos negativos 

e positivos das instituições de ensino seja realizada por meio de dez dimensões de avaliação, 

consideradas no SINAES como sendo: a missão e o plano de desenvolvimento institucional; a 

política para o ensino; a responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; 

as políticas de pessoal; a organização e gestão da instituição; a infraestrutura física; 

planejamento e avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes e por fim a 

sustentabilidade financeira tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da Educação Superior. (BRASIL, 2009). 
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3.5 A avaliação da qualidade nos serviços 

No ambiente das instituições públicas de ensino superior também se tem buscado meios 

de melhorar a qualidade da gestão dos serviços públicos da educação no Brasil. Nesse sentido, 

destacam-se duas metodologias que visam avaliar a qualidade dos serviços da Educação 

Superior, estipulado pelo governo tem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

e como alternativa proposta há o instrumento SERVPERF. 

3.5.1Servqual 

O instrumento SERVQUAL, também conhecido como modelo GAP, foi desenvolvido 

por Parasuraman, Zeithaml e Berry a partir de entrevistas com grupos de executivos de 

diferentes áreas na qual foram identificados pontos em comum entre os setores analisados 

(PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY, 1988), fato que levou os autores a desenvolver 

um modelo geral para avaliar a qualidade em serviços.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) atribuem à qualidade de serviços a discrepância 

que existe entre as expectativas e as percepções dos clientes sobre um serviço experimentado. 

A chave para assegurar a qualidade do serviço é obtida quando as percepções dos clientes 

excedem as expectativas. Porém, dever haver um monitoramento contínuo das percepções dos 

clientes sobre a qualidade dos serviços, a fim de identificar as causas da deficiência e adotar 

mecanismos adequados para a melhoria.  

Assim, quanto menor for a diferença entre expectativa do cliente e a percepção dele 

sobre o serviço, melhor será o conceito de qualidade sobre o serviço recebido 

(PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1994). Desta forma, o modelo SERVQUAL 

avalia a qualidade dos serviços a partir de cinco dimensões da qualidade conforme quadro 

abaixo: 

Tabela 1 - Dimensões da qualidade no serviço 

DIMENSÕES CONCEITO 

ASPECTOS TANGÍVEIS 

Avalia a aparência das instalações, equipamentos, pessoal envolvido e 
material de comunicação, ou seja, a aparência limpa ou a forma de se 
vestir dos funcionários, a limpeza das instalações; 
 

CONFIABILIDADE 

É a capacidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e 
consistente. É uma dimensão importante para a qualidade dos serviços, 
pois informações corretas e precisas impactam fortemente na satisfação 
do cliente; 
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RECEPTIVIDADE 

É a disposição de prestar os serviços prontamente e auxiliar os clientes, 
caracterizando-se por agilidade no atendimento, eficiência em resolver 
os problemas, atenção personalizada e a cortesia dos funcionários;  
 

SEGURANÇA 

Avalia a competência, cortesia, credibilidade e segurança. É à isenção 
de qualquer falha, risco ou problema e relaciona-se com o 
conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar 
confiança;  
 

EMPATIA 
Acesso, comunicação e entendimento do cliente. É a capacidade de 
fornecer atenção individual aos usuários, buscando atender às suas 
necessidades específicas.  

Fonte: adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994). 
 

São cinco dimensões compostas por 22 itens para avaliar as expectativas, e 22 itens para 

avaliar as percepções dos clientes, formando um questionário com um total de 44 itens 

distribuídos entre as dimensões. Os 22 itens são descritos por meio de afirmação que 

representam características específicas de cada dimensão. O resultado final da qualidade em 

serviços é obtido pela diferença entre expectativa e percepção dos clientes (E-P). 

 

5.1.2 Servfperf 

 

A abordagem sobre o instrumento SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) surge no anseio 

de propor um método que melhor investigasse a conceituação e medição da qualidade do 

serviço e as relações entre a qualidade do serviço, a satisfação do consumidor e as intenções de 

compra. Uma revisão de literatura sugere que a operacionalização do serviço confunda a 

qualidade e a atitude.  

Desse modo, os autores testaram um método alternativo de operacionalização da 

qualidade do serviço percebida e a importância das relações entre a qualidade do serviço, a 

satisfação do consumidor e intenções de compra. Os resultados sugerem que uma medida de 

desempenho baseada em qualidade de serviço pode ser uma forma melhor de medir a qualidade 

do serviço de construção, a qualidade do serviço é um antecedente da satisfação do consumidor, 

a satisfação dos consumidores tem um efeito significativo sobre as intenções de compra. 

O instrumento SERVPERF, desenvolvido por Cronin e Taylor em 1992, surgiu como 

alternativa ao instrumento SERVQUAL para avaliar a qualidade em serviços e defende o 

paradigma da qualidade baseado apenas no desempenho da organização em relação aos serviços 
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que oferece. Para determinar o desempenho é necessário avaliar a percepção dos usuários acerca 

da qualidade dos serviços prestados.  

O SERVPERF baseia-se no conceito de qualidade como uma atitude, ou seja, no 

sentimento de satisfação ou insatisfação do usuário a partir daquilo que eles percebem no 

momento da prestação do serviço. Para Cronin; Taylor (19922) o que determina a qualidade é 

a percepção dos clientes em relação ao serviço que recebeu. Defendem que a diferença entre 

expectativa e percepção distorce o resultado real da avaliação da qualidade dos serviços, mas 

ao se utilizar somente a percepção dos clientes para nessa avaliação, tem-se resultados mais 

concretos, reais sobre a qualidade. 

Comparando os critérios de qualidade dos modelos, percebe-se que o SERVPERF 

atende ao MEGP servindo de instrumento de avaliação da qualidade sob a ótica dos usuários, 

requisito exigido por esse modelo para que o gestor disponha desse mecanismo para captar do 

ambiente externo informações que subsidiem a tomada de decisões para atender às necessidades 

dos usuários. 

Quanto ao SINAES, o SERVPERF o complementa ao se apresentar como um roteiro 

estruturado de questionamento junto aos usuários e tendo a escala Likert como mecanismo 

padronizado de avaliação dos itens do questionário, sana a deficiência de análise dos dados, 

além de seus itens poderem ser adaptados para abarcarem os requisitos propostos pele SINAES. 

 

6. Considerações finais 

 

A partir da análise da bibliografia sobre qualidade em serviços conclui-se que esta é 

adquirida quando a organização prestadora tem a capacidade de satisfazer às necessidades dos 

seus usuários, a qualidade dos serviços e a satisfação estão interligadas, não existindo qualidade 

sem a correspondente satisfação do usuário com o que se beneficiou do serviço. 

A análise dos modelos de avaliação da qualidade desenvolvidos essencialmente para o 

setor público possibilitou identificar, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) como instrumentos capazes 

de mensurar o nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos através do conhecimento 

de como eles percebem a qualidade nos serviços que estão utilizando. Esta é uma forma de 
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realizar o controle das atividades realizadas com vistas a gerar informações que retroalimentem 

o sistema produtivo e sirvam de subsídios para melhorar os serviços prestados. 

No entanto, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) visa identificar na 

organização a existência de práticas avaliação da qualidade dos serviços que são oferecidos aos 

usuários, contudo, não propõem um método a ser utilizado, pois a avaliação da qualidade é um 

dos requisitos para alcançar a excelência na prestação de serviços.  

Posteriormente, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) trata 

na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais. 

Portanto, o instrumento SERVPERF que avalia a qualidade em serviços a partir da 

percepção que os usuários têm após utilizar os serviços mostra-se uma boa alternativa para 

complementar as exigências que os três modelos fazem. Tendo em vista que este instrumento 

de avaliação pode ser adaptado à realidade da instituição que pretende avaliar a qualidade dos 

seus serviços. 

 Por fim, o instrumento SERVPERF tem aplicabilidade para avaliar a qualidade em 

serviços públicos na educação superior, sua utilização satisfaz as exigências do MEGP e do 

SINAES gerando um certo grau de confiabilidade para a avaliação.  
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Resumo: As organizações, ao tratar da relação com o colaborador, pressupõem a ideia de troca 
visando à reciprocidade de benefícios. Os colaboradores alimentam expectativas sobre sua vida 
profissional, é o que podem perceber das organizações quanto aos benefícios. Neste contexto, 
a rotatividade de colaboradores dentro de uma organização traz consequências ao 
funcionamento e produtividade do serviço público. A presente pesquisa visa analisar o perfil 
dos servidores do Instituto Federal de Rondônia - IFRO a fim de identificar subsídios para 
implementação de ações de suporte organizacional a fim de despertar nos servidores o desejo 
de permanecer no IFRO. O estudo da percepção do suporte organizacional vem sendo abordado 
em várias literaturas nacionais e internacionais, e é de grande relevância para o meio científico. 
A abordagem de pesquisa classificada como quantitativa com análise de base dados 
secundários. Dentre outros, os resultados apontam características dos servidores, de modo a 
possibilitar a compreensão da necessidade da implementação de ações de suporte 
organizacional no IFRO, pois, com base nos resultados encontrados, pode ser percebido vários 
fatores que podem estar influenciando na rotatividade dos servidores e foram apontados dentro 
da teoria do suporte organizacional elementos que podem explicar tal fenômeno.  
 

Palavras-chave: colaboradores, organização, percepção. 

 

1. Introdução 

 

As organizações constituem um ambiente onde as pessoas trabalham e vivem a maior 

parte de suas vidas. Nesse contexto, as pessoas dão algo de si e esperam algo em troca, seja em 

curto ou em longo prazo. A maneira como esse ambiente é moldado e estruturado influencia a 

qualidade de vida das pessoas, no comportamento e nos objetivos pessoais de cada ser humano, 

e essas influências irão refletir consequentemente no funcionamento da organização, já que o 

colaborador é parte direta da mesma. As organizações são unidades que visam atingir 

determinados objetivos específicos. Um dos objetivos que as organizações buscam atingir é 

proporcionar um ambiente favorável para seus colaboradores (SOUZA; RAMOS, 2004).  
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Neste sentido, pesquisas sobre a percepção de suporte organizacional têm sido 

evidenciadas nas publicações atuais, sendo encontradas em base de dados nacionais e 

internacionais, evidenciando que existem grandes discussões acerca do tema.  

O suporte organizacional refere-se às percepções do trabalhador acerca da qualidade do 

tratamento que recebe da organização em retribuição ao esforço que despende no trabalho, e 

este suporte oferecido aos colaboradores gera resultados para a organização. Quanto aos 

resultados da percepção do suporte organizacional têm-se o comprometimento organizacional, 

satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, diminuição da tensão, aumento do 

desempenho, menos estresse e desejo de permanecer na organização (EISENBERGER et. al. 

1986; RHOADES; EISENBERGER, 2002). 

Neste contexto tem-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia – IFRO que conta com 8 unidades, sendo o Campus Porto Velho Calama, Campus 

Porto Velho Zona Norte, Campus Ariquemes, Campus Cacoal, Campus Vilhena, Campus 

Colorado do Oeste, Campus Guajará Mirim (em implantação) e Campus Ji-Paraná (IFRO, 

2015). Ao analisar as vacâncias, exonerações e redistribuições dos anos de 2010 a 2015 (até 30 

de abril) pôde ser percebido que o Instituto Federal de Rondônia presenciou, neste período, a 

saída de vários colaboradores, somando um total de 182 servidores que se desligaram do IFRO, 

conforme figura 1, uma vez que que o IFRO possui, em 2015, 980 servidores.   

 

Figura 1: Vacâncias, exonerações e redistribuições 

 
Fonte: Diário Oficial da União – DOU, 2015. 

A rotatividade dos servidores traz consequências ao funcionamento e produtividade do 
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processo de seleção de servidores, a fim de recrutar pessoas hábeis para repor o quadro de 

servidores, e, posteriormente, gastos com treinamento e capacitação (DIÓGENES, 2012). 

Considerando que no período analisado o IFRO presenciando a saída de vários 

servidores, questiona-se se Ao analisar o perfil dos servidores do IFRO, a partir da teoria do 

suporte organizacional, pode-se identificar subsídios para implementação de ações de suporte 

organizacional a fim de despertar nos servidores o desejo de permanecer no IFRO? 

Objetivando responder tal questionamento, o presente trabalho visa analisar o perfil dos 

servidores do IFRO. 

  

2. Referencial Teórico 

 

As constantes mudanças que são geradas por exigências do mercado, informatização, 

globalização da economia e competitividade têm apresentado desafios às organizações, 

demandando novas formas de diagnóstico na compreensão do comportamento (ESTIVALETE 

& ANDRADE, 2012). As organizações fazem parte do cotidiano das pessoas, pois é nelas que 

os colaboradores passam maior parte de suas vidas, se dedicam as organizações, esperam 

reciprocidade das ações em benefícios percebíveis.  

Ao tratar da relação entre trabalhador e organização pressupõe-se a ideia de troca entre 

ambos, visando a benefícios mútuos. Por um lado, os colaboradores entram na organização com 

certas expectativas sobre o que eles poderão realizar profissionalmente e sobre o que a 

organização poderá oferecer-lhes como recompensa e para facilitar o seu trabalho (TAMAYO; 

TRÓCOLLI, 2002). Já a organização frequentemente espera de seus colaboradores dedicação 

e lealdade, dirigindo ao comprometimento com os objetivos organizacionais (RHOADES; 

EISENBERGER, 2002). 

As crenças e as expectativas do indivíduo acerca da retribuição e do reconhecimento 

dado pela organização ao seu trabalho são questões diretamente relacionadas à percepção de 

suporte organizacional (TAMAYO; TRÓCOLLI, 2002). 

Em relação ao suporte que a organização pode prestar ao colaborador, Eisenberger et. 

al. (1986) define suporte organizacional dizendo que se refere às percepções do trabalhador a 

respeito da qualidade do tratamento que recebe da organização em retribuição ao esforço que 

despende no trabalho. Sendo que essas percepções baseiam-se na frequência, intensidade e 
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sinceridade das manifestações organizacionais de aprovação, elogio, retribuição material e 

social ao esforço dos seus recursos humanos.   

O suporte organizacional pode ser dividido em duas categorias, sendo que a primeira 

estabelece os antecedentes e a segunda trata das consequências da percepção de suporte 

organizacional. Nos antecedentes de percepção de suporte organizacional têm-se três formas 

gerais de tratamento favoráveis percebidos e recebidos da organização que são: equidade de 

tratamento, apoio do supervisor, recompensas e condições de trabalho. Quanto às 

consequências da percepção do suporte organizacional, têm-se o comprometimento 

organizacional, satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, diminuição da tensão, 

aumento do desempenho, menos stress e desejo de permanecer na empresa (RHOADES & 

EISENBERGER, 2002). 

 Já Oliveira-Castro et. al., (1999 p. 35) relata que o suporte organizacional pode ser 

classificado segundo 8 (oito) categorias de conteúdo, sendo elas, benefícios e saúde; conforto, 

condições de trabalho e bem-estar; desenvolvimento de carreira; incentivos, remuneração e 

gestão de desempenho; justiça; treinamento; relacionamento, comunicação e participação e 

outras características do comportamento humano.  

Percebe-se que essas categorias estão ligadas diretamente ao bem-estar do colaborador. 

Assim, o suporte serve para proporcionar ao colaborador bem-estar e outras características que 

o levem a desempenhar suas funções da melhor forma possível.  

Já Paschoall (2008, p. 121) define suporte organizacional como: 

 

O fenômeno do suporte organizacional situa-se num contexto de interação dos 
interesses organizacionais com os interesses do trabalhador. Organização e 
funcionário envolvem-se numa parceria, na qual cada uma das partes apresenta 
exigências e demandas próprias. A organização estabelece demandas explícitas 
quanto ao desempenho, aos resultados e às normas de comportamentos. Em troca, os 
funcionários esperam receber os equipamentos, o material e as condições necessárias 
para a realização de tarefas. Esses retornos organizacionais são essenciais para a 
execução do trabalho e para o adequado desempenho do trabalhador. 

 
As práticas de remuneração, o suporte material e a ascensão na carreira são considerados 

como subsídios mínimos que a organização deve oferecer em troca do esforço do colaborador, 

se estes aspectos são considerados inadequados e insuficientes, a relação entre empregador e 

colaborador é violada (PASCHOAL, 2008). 
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Eisenberger et al. 1986, por sua vez define suporte organizacional percebido como 

sendo a influência dispensada aos empregados pela organização por vários aspectos de um 

tratamento aplicado pela organização e que, por sua vez, influenciam a interpretação 

funcionários quanto às intenções da organização quanto ao tratamento dispensado a eles.  

Pois, a partir da percepção do suporte organizacional, o colaborador sente-se como 

devedor, enxergando a organização como credora e merecedora de retribuições além do 

contrato formal. Da mesma forma, quando o colaborador proporciona atividades espontâneas à 

organização, além da sua obrigação formal, ele espera da organização recompensas, sentindo-

se, como credor (SILVA et al. 2014). 

Vale salientar que é de se esperar que as percepções de suporte organizacional facilitem 

a integração entre o trabalho e a família e, consequentemente, aumentem a satisfação com o 

trabalho, por meio do aumento de recursos (DIAS, 2008). Cabe ressaltar que o conceito de 

suporte organizacional não se pode confundir com os de clima, cultura e qualidade de vida no 

trabalho, e possibilita análises mais precisas do seu relacionamento com outros conceitos e 

variáveis de comportamento organizacional (OLIVEIRA-CASTRO et al., 1999). 

No sentido da teoria e seus reflexos, pode-se supor que o desenvolvimento da Percepção 

do Suporte Organizacional na organização é instigado pela tendência dos trabalhadores para 

atribuírem características humanas à organização (EISENBERGER, et al., 1986).  A percepção 

de suporte organizacional encontra-se ligado diretamente a expectativa de reconhecimento e 

retribuição oferecida pela organização como recompensa ao trabalho realizado, apontando a 

existência de expectativas de reciprocidade nas interações entre indivíduo e organização. 

(ANDRADE et  al. 2013) 

Assim, para determinar a presteza da organização em recompensar o desempenho e para 

cumprir as necessidades com aprovação, os trabalhadores desenvolvem crenças globais 

relacionadas com a percepção do grau de valorização das suas contribuições e da atenção ao 

seu bem-estar que a organização demonstra (EISENBERGER et al., 1986).  

Destaca-se que o suporte no trabalho desempenha um papel importante, podendo atuar 

de forma direta ou indireta para suprir as necessidades dos colaboradores, em nível emocional, 

instrumental e informacional (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2008).  

Assim, a qualidade das relações de troca entre o colaborador e a organização é o que 

pode ser considerado de mais importante na Teoria de Suporte organizacional. O colaborador 
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deve ter a certeza de que a organização quer mantê-lo, e, mais que isso, que busca a qualidade 

no trabalho executado por este. Dessa forma, o benefício desta teoria está relacionado com a 

questão da autoestima do colaborador, pois envolve o bem-estar do mesmo. A definição de 

autoestima está relacionada a diversas variáveis. Há autores que definem a autoestima como 

uma linha que reflete a estabilidade durante um período de tempo ou como um estado que reflete 

uma réplica de situações ou eventos de vida (HARTER et al. apud COVACS, 2006). 

 

3. Procedimentos Metodológicos  

 

O referencial teórico e empírico desta pesquisa visa explorar os conceitos de suporte 

organizacional, os benefícios de sua aplicação, gestão de pessoas e dados sobre o Instituto 

Federal de Rondônia – IFRO. 

O presente estudo é de natureza descritiva que tem como principal objetivo informar o 

pesquisador sobre situações, fatos, opiniões ou comportamentos da população analisada, 

buscando mapear a distribuição de um fenômeno. Ainda, tais estudos descrevem características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL, 1999).  

Será realizada uma abordagem de pesquisa classificada como quantitativa. Na abordagem 

quantitativa, os estudos tratam de descrever e explicar os fatos sociais a partir de suas 

manifestações externas, como os indicadores, assim os fenômenos e situações sociais são 

descritos em termos matemáticos e estatísticos. (RUBIO & VARAS, 1999).  

Em relação aos dados analisados, foi utilizada uma base de dados secundária solicitada 

ao Instituto Federal de Rondônia - IFRO. Nesta base constam informações sobre os servidores 

deste Instituto, tais como: titulação, idade, dados dos dependentes, naturalidade e munícipio de 

residência. Para analisar os dados utilizou-se do programa QGIS, que é um software para 

sistemas de informações geográficas (SIG), com a finalidade de fornecer uma base real e 

confiável para avaliação e melhorias na gestão estratégica e planejamento técnico de uma 

organização. Salienta-se também o fato do uso das geotecnologias facilitam a exposição, 

visualização e compreensão das informações e dados apresentados (GIANEZINI et al., 2012). 
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4. Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, ressalta-se como particularidade da instituição investigada a presença de 

forte ingerência política, dado ser uma instituição cuja figura central é o governo federal. Isso 

significa que na gestão desta organização é comum as decisões partirem de forças superiores e 

que dificilmente partilha da realidade do Instituto Federal de Rondônia. Particularidade esta que 

faz com que os colaboradores aprendam a conviver com mudanças frequentes.  

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO conta com 980 

servidores em seu quadro funcional, sendo 519 Técnicos-administrativos em Educação - TAE 

e 461 professores.  

Os servidores estão distribuídos entre as 8 unidades e a Reitoria e tal distribuição 

demonstra-se a necessidade de ações de suporte organizacional que beneficie todas as unidades 

que compõem o Instituto. Pois o IFRO conta com unidades que ficam distantes da Reitoria, 

caso da distância entre o campus Colorado do Oeste e Reitoria que chega a 761 km e ao 

considerar que a Reitoria é responsável pela coordenação e implementação de ações que 

beneficiem todo o Instituto, a mesma deve atentar por ações que visem atender as necessidades 

e especificidades de todas as unidades. 

Tais ações vão ao encontro de um dos antecedentes do suporte organizacional, a 

equidade de tratamento, que versa sobre a forma de tratamento favorável percebido e recebido 

da organização (RHOADES & EISENBERGER, 2002). 

Em relação a titulação dos servidores do IFRO, pode ser percebido a diferença entre as 

titulações dos Técnicos-administrativos em Educação e Professores (conforme Figura 2), sendo 

um fator que pode causar insatisfações entre os servidores, uma vez, conforme tratado 

anteriormente, a equidade de tratamento é uma premissa do suporte organizacional. Desse 

modo, enfatiza-se que quando há uma maior atenção por parte dos gestores para os assuntos 

relacionados ao bem-estar dos colaboradores, há influência direta na melhoria de produtividade 

dos mesmos. 

Pode ser percebido também o fato de 53,36% dos professores possuírem apenas o título 

de especialista e apenas 6,07% dos professores possuírem o título de Doutor, índices estes 

baixos ao considerar a missão do IFRO que é “Promover educação científica e tecnológica de 

excelência, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para a formação de cidadãos 
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comprometidos com a sustentabilidade da sociedade” (IFRO, 2015). Assim, percebe-se que o 

IFRO deve buscar a implementação de programas de incentivo a obtenção de titulação entre os 

servidores docentes e administrativos, a fim de promover educação científica e tecnológica de 

excelência no Estado de RO. 

 

Figura 2: Titulação de servidores do IFRO 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Desse modo, o IFRO deve atentar por uma das categorias do suporte organizacional, 

conforme tratado por Oliveira-Castro et. al. (1999 p. 35) que trata do senso de justiça entre os 

colaboradores e da necessidade que os colaboradores têm por treinamento, oportunizando 

capacitação profissional oferecida pela organização com a finalidade de corrigir e aprimorar as 

suas competências a fim de proporcionar a percepção do suporte organizacional, fazendo com 

que os colaboradores sintam o desejo de permanecer neste Instituto. 

Em relação à faixa etária, conforme figura 3, dos colaboradores do IFRO, pôde ser 

percebida as diferenças de faixa etária existente entre os servidores do IFRO, ficando 

evidenciado que em algumas unidades há uma concentração maior de determinada faixa de 

idade. O Campus Cacoal conta com 48,78% de seu quadro funcional com servidores com menos 

de 30 anos. Já os Campi Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte e Reitoria contam com 

52,32, 62,39% e 66, 23%, respectivamente, de seus servidores com até 34 anos. Tais dados vão 

ao encontro das características da população do Estado de Rondônia, quanto à faixa etária, pois, 

64,07% da população têm menos de 34 anos, podendo ser considerado Rondônia um Estado 

jovem, característica esta também atribuída ao quadro de servidores do IFRO.  
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Figura 3: Faixa etária do IFRO 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Contudo, uma característica do comportamento do emprego dos jovens é o alto índice 

de rotatividade, uma vez que essa rotatividade pode ser encarada como uma fragilidade devido 

aos efeitos negativos sobre salários, futuras contratações, necessidade de treinamento de novos 

colaboradores e continuidade dos serviços prestados (ALBUQUERQUE & PERO, 2009). 

Assim, tais fatos, devem ser tratados na composição de ações de suporte organizacional, 

pois em alguns campi ha concentração de determinadas faixa etárias. Porém, mesmo o IFRO 

contando em seu quadro funcional, em sua maioria, com servidores jovens, os campi possuem 

servidores com idade de 18 a quase 70 anos, apontando para a necessidade de primar pelo 

relacionamento, comunicação e participação desses servidores, sendo esta categoria também 

apontada por Oliveira-Castro et. al. (1999 p. 35), pois se refere à qualidade do relacionamento 

interpessoal na organização. 

Ao tratarmos da naturalidade dos servidores do IFRO, foram identificados 393 

municípios diferentes, distribuídos por todas as regiões do Brasil. Dentre os municípios de 

nascimento dos servidores, pode ser percebido que a maioria não é natural do estado de 

Rondônia, sendo a maioria de outros estados da federação. 

Dentre os servidores que deixaram o IFRO no período de 2010 a 2015 (até 30 de março 

de 2015) 22,77% foram por meio de pedidos de redistribuição, ou seja, de servidores que foram 
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deslocados para outros Estados e/ou órgão. Logo, aos considerarmos a grande quantidade de 

servidores oriundos de outros Estados, podemos presumir que estes servidores retornaram a seu 

município de origem. Desse modo, o IFRO deve implementar ações de suporte organizacional 

a fim de  que o  colaborador tenha a certeza de que a organização quer mantê-lo, e mais que 

isso busca a qualidade no trabalho executado por este.  

Ao analisarmos a distribuição espacial da naturalidade dos servidores do IFRO, 

conforme figura 4, podemos perceber melhor a concentração das naturalidades, dando especial 

destaque a concentração de naturalidade de servidores vindos da região sul do país, também 

pode ser percebidas concentrações um pouco menores na região sudeste e nordeste. Tal fato 

deve ser analisado pela gestão do IFRO no sentido de avaliar a diversidade cultural de seus 

servidores, objetivando a implementação de ações de suporte organizacional que visem 

valorizar as raízes culturais dos servidores a fim de instigar o desejo de permanecer na 

Instituição. Isso porque a teoria do suporte organizacional se baseia na norma da reciprocidade 

e cria um sentimento de obrigação no colaborador, de forma que ele se preocupe com o bem-

estar da organização e contribua para o cumprimento dos seus objetivos. 

Outro ponto a ser destacado é a importância da utilização dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), pois permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de 

diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados (CÂMARA & MEDEIROS, 

1998). 
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Figura 4: Análise da distribuição espacial da naturalidade dos servidores do IFRO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5. Conclusões 

 

A percepção de suporte organização tem antecedentes que devem ser aplicados para 

proporcionar consequências positivas, dentre os antecedentes pode-se citar a equidade de 

tratamento, apoio do supervisor e etc. Já quanto às consequências, pode-se citar o 

comprometimento com a organização, diminuição do stress, aumento da produtividade. 

Contudo, deve-se primar pela aplicabilidade correta dos antecedentes, pois, o mesmo também 

pode trazer malefícios para a organização. 

Este artigo teve como objetivo analisar o perfil dos servidores do IFRO, a partir da teoria 

do suporte organizacional e do uso de geotecnologias, de forma a estabelecer entre trabalhador 

e organização a ideia de troca, visando benefícios mútuos, resultando na percepção do suporte 

organizacional por parte dos servidores. 

Depois de realizado a pesquisa, foi identificado características dos servidores, de modo 

que possibilitou a compreensão da necessidade da implementação de ações de suporte 
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organizacional no IFRO, pois, com base nos resultados encontrados, pode se percebido vários 

fatores que podem estar influenciando a rotatividade dos servidores e foram apontados dentro 

da teoria do suporte organizacional elementos que podem explicar tal fenômeno. 

Destaca-se também, nesta análise, o uso da geotecnologia, pois a mesma aponta a atual 

necessidade da visão sistêmica e da maior precisão e perfeição na tomada de decisões fazem 

com que a utilização da geotecnologia tenha evoluído de forma significativa nos últimos anos, 

trazendo melhorias na gestão estratégica e planejamento técnico de uma organização.  

(GIANEZINI et al., 2012). 

 Assim, os resultados da pesquisa demonstram ser adequados para o contexto dessa 

pesquisa, todavia, merece destacar a necessidade de maiores estudos, inclusive uma pesquisa 

junto aos servidores para medir a percepção de suporte organizacional dos servidores do IFRO. 
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Palavras-chave: Atendimento ao cliente, Qualidade, Serviços. 

Resumo:  

Neste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa de satisfação no qual foi avaliado o atendimento ao público a partir 
das informações fornecidas pelos usuários observando os pontos negativos e positivos na prestação destes serviços 
e a satisfação em relação à qualidade no atendimento prestado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS no 
município de Porto Velho-RO. O INSS tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento 
de benefícios administrados pela Previdência Social, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e 
ampliação do controle social. Prestar um atendimento com qualidade não é só um direito do cidadão, mas um dever 
da administração pública, com fundamento na Carta Magna através da Emenda Constitucional nº 19/1998, no qual 
esclarece que é dever da Administração Pública prestar com eficiência, qualidade e celeridade os serviços públicos, 
de modo a suprir as necessidades dos administrados. 
 

Introdução  

O presente trabalho analisou a satisfação dos usuários através de um estudo de caso 

realizado no INSS, localizado no município de Porto Velho-RO. Com foco principal no 

atendimento ao público. Através desta pesquisa poderemos identificar as fragilidades existentes 

na instituição, e no atendimento público, medir o grau de satisfação e insatisfação dos usuários, 

propor sugestões de melhorias e comprometimento na prestação dos serviços com qualidade.  

 

 

 

Materiais e métodos  
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Utilizou-se uma pesquisa exploratória, uma vez que esta mostra ser a mais apropriada à 

investigação e entendimento do objeto de estudo, a partir de um levantamento da bibliografia 

pesquisada, de modo que se chegue à conclusão sobre as dimensões dos atendimentos do 

serviço público prestado pelo órgão pesquisado.  

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo bibliográfico e exploratório. Para a 

realização deste trabalho foram necessárias duas etapas: a primeira consiste na busca pelo 

embasamento conceitual-teórico sobre os conceitos analisados, com fundamento na doutrina 

sobre qualidade no atendimento do serviço público, bem como doutrina do Direito 

administrativo. 

Lakatos (2007) afirma que a pesquisa bibliográfica constitui-se de pesquisa em obras 

relacionadas com um tema a ser estudado, já tendo sido disponibilizado ao público, podendo 

ser livros, jornais, pesquisas, monografias, dentre outros. 

 

Revisão de literatura  

Em decorrência de grande insatisfação social com a prestação dos serviços público foi 

incluído no artigo 37 da Constituição Federal (BRASIL,1988), por meio da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, o princípio da eficiência, segundo o qual, a atividade administrativa 

deve ser realizada com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se a produtividade 

e, principalmente, a redução dos gastos de dinheiro público.  

A causa que envolve a definição de qualidade no atendimento ao público não é de hoje, 

sempre existiu uma preocupação em efetivar os serviços com excelência e corresponder com as 

necessidades que o cliente quer, a fim de que suas expectativas sejam ultrapassadas e sua 

satisfação alcançada.   

Segundo Carvalho Filho (2012) eficiência não se confunde com efetividade, nem com 

eficácia. Eficiência significa, o modo como à atividade será desempenhada, estando, portanto, 

diretamente atrelada à conduta do agente público. Eficácia, por sua vez, tem sentido 

instrumental, ou seja, tem relação com os instrumentos empregados pelo agente público. E, por 

fim, efetividade é voltada para os resultados obtidos pelo exercício da função administrativa. 

 

Resultados e Discussão 

Serviços 
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Para a prestação de serviço com qualidade sugere-se capacitação dos servidores da 

recepção na área de relações humanas, conforme informações coletadas pela pesquisa. Outro 

fator importante é a inexistência da fila prioritária para a distribuição de senhas, pois dificulta 

ainda mais o trabalho do servidor. 

 

 

 

Gráfico 1: Demonstrativos do serviços. Fonte: elaborado pelos autores 

 

Atendimento 

A comunicação humana é um fator essencial para as relações interpessoais no 

atendimento ao público, conforme informações passadas pela Gerente do Órgão há três tipos 

de demandas ao mês ocasionando um aumento de usuários dentro da Instituição causando um 

nível auto de estresse nos servidores fazendo com que o atendimento se torne repetitivo, lento 

e sem motivação, onde os mesmos acabam gerando certa indiferença e frieza com o público 

alvo. 
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Gráfico 2: Demonstrativos do atendimento. Fonte: elaborado pelos autores 

 

Tempo de espera 

De um modo geral os resultados da análise mostraram um grau de insatisfação no 

serviço público devido ao tempo de espera na fila para o atendimento que poderia ser 

solucionado com a contratação de mais servidores. Diante do resultado obtido constatou-se que 

o órgão apresenta maioria das respostas negativas, porém podem ser melhoradas  beneficiando 

tanto o usuário quanto o servidor.  

 

 Gráfico 3: Demonstrativos do tempo de espera. Fonte: autor 

 

Conclusões  

Segundo o resultado da pesquisa de satisfação constatou-se que os serviços prestados 

pelo INSS no município de Porto Velho-RO ao usuário/consumidor tem uma variação de 

acordo com a demanda, sendo o atendimento considerado regular pela maioria dos 

entrevistados. Conclui-se então, que a contratação de servidores acabaria com a morosidade dos 

serviços e o cidadão teria o atendimento esperado que é a qualidade nos serviços públicos, 
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fazendo com que a administração pública cumpra seu papel visto que é servir ao cidadão com 

eficiência, eficácia e efetividade. 
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Palavras-chave: Carta de Serviço ao Cidadão, Gespública, Qualidade. 

Resumo:  

Nas ultimas décadas houveram significativos avanços na área da Administração Pública, porém ainda há a 
necessidade de aperfeiçoamento de seus sistemas e tecnologias de gestão, com vistas à prestação de serviços 
públicos de melhor qualidade. Assim, buscando maior visibilidade e transparência, surge a necessidade da Carta 
de Serviços ao Cidadão, que tem por objetivo informar a sociedade sobre os serviços prestados pelas Instituições. 
Este artigo tem como objetivo versar sobre os conceitos da Carta de Serviços ao Cidadão e justificar sua 
importância, pois a mesma expressa os principais compromissos das Organizações da Administração Pública no 
atendimento às necessidades de seus cidadãos-usuários e busca facilitar o acesso aos seus diversos serviços e 
produtos. 

 

Introdução  

Nos últimos anos a Administração Pública passou por importantes processos de 

transformação e modernização. Os cidadãos passaram a pleitear maiores responsabilidades e 

cuidados no tocante à qualidade dos serviços prestados pelas Instituições. 

O presente artigo tem como objetivo dissertar sobre a Carta de Serviços ao Cidadão e 

sobre sua importância na garantia da prestação de serviços de qualidade pelos órgãos da 

Administração Direta e Indireta.  

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 

2009, visa informar aos cidadãos os serviços prestados pelas Instituições, como acessá-los para 

obtenção desses serviços e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos. 

Ela é baseada no modelo da Carta do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA. Segundo o Decreto nº 6.932, em seu Art. 11, inciso 2º, 
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Carta de Serviços é: “documento elaborado por uma organização pública que tem por objetivo 

informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços 

e quais são os compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos” 

(BRASIL, 2009). 

Nela deverá conter informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, 

principalmente os relacionados aos serviços prestados, as formas de acesso aos serviços, formas 

de comunicação e prazo máximo para prestação do serviço (BRASIL, 2009). 

 

Materiais e métodos  

Utilizou-se uma pesquisa exploratória, uma vez que esta mostra ser a mais apropriada à 

investigação e entendimento do objeto de estudo, a partir de um levantamento do ordenamento 

jurídico, de modo que se chegue à conclusão sobre o que é e quais os objetivos da Carta de 

Serviços ao Cidadão. 

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo bibliográfico e exploratório. Para a 

realização deste trabalho foi necessária uma busca pelo embasamento conceitual-teórico sobre 

os conceitos analisados, com fundamento na legislação pátria, em especial no Decreto 6.932, 

de 11 de Agosto de 2009. 

Lakatos (2007) afirma que a pesquisa bibliográfica constitui-se de pesquisa em obras 

relacionadas com um tema a ser estudado, já tendo sido disponibilizado ao público, podendo 

ser livros, jornais, pesquisas, monografias, dentre outros. 

Revisão de literatura  

O Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 dispõe sobre o atendimento prestado aos 

cidadãos e institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”. Esta Carta de Serviços deverá elencar o 

conjunto de atividades ofertadas, serviços prestados, meios de acesso a esses serviços e demais 

informações necessárias aos cidadãos. 

 Também conhecido como “Decreto Cidadão”, como é chamado o Decreto nº 

6.932/2009, visa aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos, além de instituir a “Carta de 

Serviços”. É uma iniciativa da Secretaria de Gestão Pública - GesPública, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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No tocante à Carta de Serviços, a Lei nº 6.932/09, está disposta em 3 artigos: Art. 11: 

estabelece as regras gerais para elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão;  Art. 12: discorre 

sobre a instituição de pesquisas de satisfação dos usuários; Art. 13: instrumentalização da 

elaboração da Carta de Serviço aos Cidadãos através do Programa Nacional da Gestão Pública 

e Desburocratização (BRASIL, 2009). 

A incorporação da Carta de Serviço ao Cidadão pelos órgãos e instituições públicas 

acarreta em processo de transformação institucional, apoiada no princípio de que as instituições 

públicas devem atuar de acordo ao interesse da sociedade e com os padrões de desempenho por 

ela estabelecidos. 

Todas as informações relacionadas aos serviços prestados pela Instituição aos cidadãos 

deverão ser organizadas, sistematizadas e divulgadas em um documento de fácil compreensão 

e acesso, para que, posteriormente, essas ações sejam avaliadas. (BRASIL, 2009) 

 A implantação da Carta de Serviços ao Cidadão pelos órgãos da Administração 

Direta e Indireta implica em um importante processo de transformação institucional, baseado 

no princípio de que as instituições públicas devem atuar de acordo com os interesses da 

sociedade e com os padrões de desempenho por ela estabelecidos (GESPÚBLICA, 2014). 

 Ao se formalizar a Carta de Serviços ao Cidadão, a instituição estará garantindo 

o princípio da impessoalidade na prestação do serviço público, tornando transparentes e 

acessíveis os requisitos, procedimentos e prazos para sua prestação. 

 Segundo a NORMA ISO 8402 (Internacional Organization for Standartization), 

qualidade pode ser entendida como “a totalidade das características de uma entidade que lhe 

confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas dos clientes”. As 

necessidades explícitas são as que devem ser supridas como objetivo maior. As necessidades 

implícitas aparecem como um diferencial da organização. 

Paladini (2000), afirma que qualidade é um conceito subjetivo, ou seja, seus conceitos 

mudam com o passar do tempo e, às vezes, de forma bastante acentuada. Pode ser entendida 

também como um termo de domínio público, pois existe uma noção intuitiva do que seja 

qualidade. 

A busca pela qualidade nas organizações tem como objetivo envolver todos que fazem 

parte da organização, a fim de oferecer um produto e/ou serviço que atenda às suas expectativas, 
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fazendo sempre um acompanhamento do nível de satisfação de seus clientes, garantindo assim 

um produto ou serviço com máxima eficiência e eficácia. (ARAÚJO, 2007) 

 

Resultados e Discussão  

Com o objetivo de identificar o conceito e os objetivos da Carta de Serviço ao Cidadão, 

estruturou-se uma pesquisa documental que analisou o embasamento teórico relacionado, em 

especial no Decreto 6.932, de 11 de Agosto de 2009. 

Este estudo propôs-se a conceituar e contextualizar a ferramenta Carta de Serviço ao 

Cidadão. Para alcançar o objetivo proposto realizou-se uma pesquisa documental e bibliográfica 

referente ao tema que, segundo Appolinário (2009) afirma “pesquisa que se restringe à análise 

de documentos”, tendo o documento como objeto de investigação. 

Conforme se observou, o Decreto nº 6.932/2009 buscou evidenciar a transparência e a 

moralidade para execução dos serviços públicos brasileiros. O alcance dos resultados 

concentra-se, em longo prazo, em uma compreensão abrangente e difundida da Carta de Serviço 

ao Cidadão, e que se ratifique sua importância na garantia da prestação de serviços de qualidade 

pelos órgãos da Administração Direta e Indireta. 

A Carta de Serviços ao Cidadão é uma importante ferramenta de gestão viabilizada pelo 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública. Suas ações têm por objetivo 

tornar as organizações públicas cada vez mais preocupadas com o serviço que é prestado à sociedade. 

Para o cidadão, a Carta de Serviços ao Cidadão é ferramenta de transparência das 

atividades realizadas pelos órgãos da Administração direta e indireta, e propõe que os serviços 

prestados sejam adequados às expectativas e necessidades da sociedade. Assim, a população 

tem mais condições de reivindicar a prestação de serviços de qualidade. 

Para as instituições públicas, a carta de serviços direciona suas atividades para uma 

gestão por resultados, incentivando a busca pela melhoria contínua dos serviços prestados à 

população, colocando assim a instituição mais próxima do seu público-alvo e ainda aumenta a 

confiança e credibilidade perante a sociedade. 

A Carta de Serviços ao Cidadão descomplexifica e aprimora o acesso do cidadão aos 

serviços prestado pela Administração direta e indireta, e estimula a participação dos cidadãos 

no monitoramento do setor público, promovendo a melhoria da qualidade do atendimento. 
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Conclusões  

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dentro do Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA instituiu pelo Decreto 6.932 de 11 de 

Agosto de 2009 a Carta de Serviços ao Cidadão. É um documento elaborado por uma instituição 

pública que objetiva informar aos cidadãos sobre quais são os serviços prestados por ela, como 

podem acessá-los e obter esses serviços e quais são os compromissos de atendimento 

estabelecidos por ela. 

O documento é uma ferramenta de transparência e publicidade da gestão pública, onde 

a instituição se compromete em estabelecer os padrões de qualidade, eficiência e eficácia das 

atividades que são oferecidas ao seu público, contribuindo assim para o aumento da 

credibilidade da instituição. 
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Resumo: O Estado do Amazonas tem sua economia dependente de uma concentração de 
empresas no Polo Industrial de Manaus, sendo imprescindível o papel da logística para a 
movimentação das pessoas e importação e exportação de produtos. No entanto, a infraestrutura 
local está aquém do tamanho da economia, impactando negativamente na competitividade, 
equilibrado tão somente pela política de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O 
governo exerce papel fundamental nas condições de fatores estruturais, sendo o indutor do 
desenvolvimento econômico. Portanto, a atividade logística de uma região, precisa ser um fator 
forte e preponderante para os elementos que compõem esse diferencial competitivo. Medir e 
acompanhar tal fator de competitividade é fundamental para o desempenho do mesmo, 
identificando problemas e propondo soluções. Desta forma, este artigo propõe o 
desenvolvimento de um índice de desempenho que poderá proporcionar um acurado 
acompanhamento dos gastos públicos em infraestrutura logística feitos pelo governo estadual, 
possibilitando ao catalizador do crescimento econômico, seja ele o empresário, o investidor, o 
produtor, que encontre, no estado do Amazonas, as condições logísticas estruturais favoráveis 
para investir e prosperar. 
 
Palavras-chave: medir; gastos públicos; logística.  
 

 

 

1. Introdução 

O Estado do Amazonas possui dimensões continentais, posição estratégica e geopolítica 

de interesse nacional e internacional. Sua economia é dependente do PIM - Polo Industrial de 

Manaus, que conforme SUFRAMA (2016), registrou cerca de 78,4 bilhões de reais de 

faturamento em 2015. 

Segundo o SEPLANCTI (2016), a indústria responde por pouco menos de 40% do PIB do 

Estado, e que impulsiona os serviços movimentados. Para movimentar essa Economia, há uma 

infraestrutura logística que, de acordo com o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da 

União, tem deficiência e insuficiência no planejamento e na infraestrutura de transporte na 

região, (TCU, 2012, p. 81) 
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DRUCKER (2011, p. 71) afirma que é preciso medir, que cada vez mais medições são 

necessárias e que “pode levar muitos anos, até que tenhamos as medições de que necessitamos 

em todas as áreas”. Portanto, mensurar e avaliar a capacidade logística torna-se relevante para 

acompanhar o nível de competitividade que as empresas e determinada área geográfica possuem 

em relação a outras. 

Para PORTER (2009, p.199) “nenhum tópico engendra maiores debates ou suscita mais 

incompreensões que o papel do governo”, afirmando que muitos defendem o governo com um 

indutor para o desempenho competitivo de setores prioritários e estratégicos, enquanto outros 

acreditam no pensamento clássico de Adam Smith e a “mão invisível”. 

Segundo ROCHA (2014, p. 26), estudos do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusets – 

EUA), indicam que o forte crescimento da China está diretamente vinculado ao investimento 

em Infraestrutura, com valores em média de 9% do PIB entre 1990 e 2000. Enquanto que no 

Brasil de 1980 a 1990 a contribuição governamental na infraestrutura de transporte foi de cerca 

de 0.2% do PIB anual (PBLOG, 2013, p. 14), e no Amazonas não há essa informação, conforme 

pesquisado. 

Portanto, o presente artigo visa propor um indicador que mensure os gastos públicos do 

Governo do Amazonas que contribuam para a melhoria da competitividade logística do estado.  

2. Revisão da Literatura 

2.1 Índices e indicadores 

Para SICHE et al (2007) existe certa confusão sobre o significado de índice e indicador, 

onde muitas vezes são erroneamente utilizados como sinônimos, portanto, cabe diferenciar seus 

conceitos de forma que sua utilização seja correta e adequada. 

A Agência Europeia de Meio Ambiente (EEA, 1999) define indicadores como sendo: 

“uma medida, geralmente quantitativa, que pode ser usada para ilustrar e comunicar um 

conjunto de fenômenos complexos de uma forma simples, incluindo tendências e progressos ao 

longo do tempo”  

Dessa forma, para definir Índice, observa-se a conceituação proposta por (SICHE et al, 

2007) que: Os índices são resultados de cálculos matemáticos que utilizam dados tratados sobre 

determinado assunto e visa transformar em um número a condição sobre um determinado tema. 

HOFFMANN (1998), descreve que os índices são proporções estatísticas, geralmente 

expressas em porcentagem, idealizadas para comparar as situações de um conjunto de variáveis 
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em épocas ou localidades diversas, e acrescenta as etapas iniciais da construção de um índice: 

Escolha de uma amostra, escolha do período-base, escolha do método de cálculo. 

Observa-se, portanto que índice é uma composição de indicadores que medem, para fins 

de avaliação, um determinado objeto de estudo, que no caso do artigo em questão é a 

competitividade logística do Estado do Amazonas, por intermédio dos gastos do governo, tal 

medição possui grande potencial para criar nos agentes públicos uma cultura de constante 

avaliação por meio de ferramentas, contribuindo para elevar a eficácia e eficiência das políticas 

públicas. 

Para mensurar o tamanho de uma economia a referência clássica é o PIB – Produto 

Interno Bruto, que além de medir a riqueza e mostrar a evolução dos agregados econômicos, 

sendo de grande importância para o planejamento de políticas públicas (IMC, 2001). 

2.2 Finanças, Planejamento e Políticas Públicas 

O papel do governo no desenvolvimento de uma nação ou região é crucial, pois dele 

emanam as políticas de desenvolvimento. PORTER (2009, p. 199) aborda que há uma 

dicotomia nessa função, pois uns defendem um posicionamento mais liberal enquanto outros 

argumentam para uma postura mais participativa e reguladora. 

Para NETTO (2010, p. 30) o Estado tem o papel de indutor, e precisa criar as condições 

para saber o que deseja e aonde se quer chegar, analisando a conjuntura, selecionando setores, 

antecipando gargalo se também estimulando o setor privado a realizar. 

O modelo estratégico do planejamento público é um modelo da escola de planejamento, 

que conforme MINTZBERG (2010, p. 58) demonstra o caráter formal da prática 

governamental, em seus procedimentos, treinamentos e análises. 

Em referência ao princípio da legalidade, a Constituição Federal de 1988 esboça os 

instrumentos legais do planejamento (SEPLANCTI, 2015): 

CF/88 -Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – O Plano Plurianual (PPA);   

II – As diretrizes orçamentárias (LDO); 

III – Os orçamentos anuais (LOA). 

Parágrafo 1o - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
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Essas leis constituem o arcabouço constitucional e legal para os programas, ações e 

metas do Governo, obedecendo aos princípios da Administração Pública, e de onde são 

derivadas as políticas públicas. (SEPLANCTI, 2015 p. 6) 

Para SECCHI (2015, p. 2), “a política pública é uma diretriz para enfrentar um problema 

público”, explica ainda que há dois elementos fundamentais: a intencionalidade pública é a 

resposta a um problema público, isto é, desde que estejam em consonância com o interesse 

coletivo. 

Conforme PALUDO (2011 p. 163), o PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas 

para as despesas de capital e para os programas de duração continuada. A LDO tem por objetivo 

detalhar as metas e prioridades da administração para o ano subsequente orientar a LOA, que 

por sua vez obedece aos parâmetros definidos pela LDO e PPA, e estima as receitas e fixa as 

despesas, constituindo o elo entre orçamento e planejamento. 

PALUDO (2011, p. 103) conceitua, ainda, que o PPA é um instrumento de médio/longo 

prazo e além de estipular os montantes de dispêndios de capital, abrange também as metas 

físicas discriminadas por tipo de programa e ação. 

2.3 Competitividade 

As boas práticas de gestão proporcionam e focam no melhor resultado para as empresas 

que convertem em lucro e participação no mercado. Para um gestor obter resultados 

significativos num ambiente de concorrência, é necessário que seu produto ou serviço tenha 

vantagem competitiva, isto é, seja competitivo. 

Para PORTER (2009) em sua teoria conhecida como Diamante de Porter, aborda que 

quatro são os fatores que beneficiam ou estrangulam a vantagem competitiva das nações e são 

eles: estratégia, estrutura e rivalidade das empresas; condições de fatores; condições de 

demanda; e indústrias correlatas e de apoio.  

Para os clássicos pensadores econômicos Adam Smith e David Ricardo, uma nação deve 

produzir ou exportar os produtos que naquela região encontra-se em abundância, para PORTER 

(2009), pensamento incompleto pois é possível desenvolver vantagens competitivas em outros 

aspectos. 

Contrariando o pensamento clássico, PORTER (2009, p. 187), afirma que os países não 

herdam os fatores de produção, mas pelo contrário, os criam, enfatizando que os estoques de 

fatores são menos importantes que a velocidade e eficiência com que os gera. 
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É notório que a atração de empresas para produzir no polo Industrial de Manaus é 

motivada pela política de incentivos fiscais, demonstrando claramente o papel importante que 

as políticas governamentais têm em uma região 

PORTER (2009, p. 200) define o papel do governo como catalisador e desafiante que 

encoraja e por vezes impele empresas a galgar níveis mais altos de desempenho competitivo. 

Os incentivos fiscais não devem ser o único motivador para uma empresa se instalar em 

Manaus, há cenário favorável, como a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de 

Manaus até 2073, para o aumento do número de empresas no PIM, desde que sejam criadas 

“condições de fatores” que o permitam. 

Sendo a logística enquadrada como condições de fatores, pois trata-se de infraestrutura 

como preceitua PORTER (2009) demonstrando claramente sua importância para o 

desenvolvimento de uma região. 

2.4 Logística 
Segundo SLACK et al (1997, p. 425) “a logística originou-se durante a Segunda Guerra 

mundial, quando estava relacionada à movimentação e coordenação de tropas, armamentos e 

munições” 

No entanto há de diferenciar quando em ambiente de negócios refere-se a movimentação 

e coordenação de produtos finais e em termos mais amplos, conforme professor Martin 

Christopher, que inclui compras, movimentação de materiais, sua armazenagem e gestão de 

estoques e sua distribuição através dos canais de marketing. (SLACK et al, 1997, p. 425). 

De acordo com PORTER (2009, p. 392), o planejamento da infraestrutura de transportes 

deve atribuir alta importância à mobilidade das mercadorias e à facilidade das transações 

comerciais. 

KEEDI (2014, p. 26) afirma que uma logística de transporte adequada pode representar 

prejuízo ou lucratividade na atividade exportadora e/ou importadora. 

Definindo de maneira simples e fácil, conforme KEEDI (2014, p. 28) logística de 

transporte é a melhor forma de transportar uma mercadoria de um ponto a outro, considerando 

preço, qualidade e tempo. 

No entanto, os modais utilizados por essa logística de transporte devem estar em 

condições adequadas e suficientes para atender as empresas. Em PBLOG (2013, p. 22), a 
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infraestrutura logística é composta basicamente de seis modais, quais sejam: Ferroviário, 

Rodoviário, Aquaviário, Aeroviário, Dutoviário e Infoviário. 

2.4.1 Logística no Amazonas 
Segundo estudos de Identificação dos microeixos de transportes de cargas no Amazonas 

realizados pela Sudam e parceiros, o estado possui como principais modais o Rodo viário, 

hidroviário e seus portos e terminais, Dutoviário e Aeroportuário (Sudam, 2014, p. 68) 

Tabela 1 – Matriz de Transporte do Amazonas- 2012 
Modal Participação % 
Aéreo 2,26 

Aquaviário 97,44 
Rodoviário 0,28 

Outros 0,02 

Fonte: adaptado de TCU - 2012 
O Estudo afirma que pela dimensão territorial do estado, a infraestrutura instalada seja 

insuficiente ou pouco eficiente, no atendimento de algumas regiões e é concentrada no entorno 

da capital Manaus, (SUDAM, 2014, p. 68), reiterando ainda, “que essa baixa eficiência e alto 

custo do transporte regional do Amazonas tem elevado peso na perda de competitividade, 

gerando gargalos ao desenvolvimento do Amazonas (SUDAM, p. 70)  

Para SIMÕES (2009, p. 5) as condições da logística brasileira anulam boa parte da 

competitividade em relação a muitos produtos de demanda internacional. Portanto pode 

estender esse entendimento para o Amazonas, pois, se os benefícios fiscais são para compensar 

as distâncias dos grandes centros de consumo, isto é, os demandantes, tais benefícios estão 

quase que sendo anulados pelas condições estruturais atuais. 

ROCHA (2011) conclui que o “tamanho do investimento em infraestrutura de transporte 

no estado deveria ser pelo menos 2,5% do PIB, a cada ano”, tal investimento posicionaria o 

Amazonas em outro patamar de infraestrutura logística. 

3 Metodologia 

De acordo com as classificações de GIL (2008), quanto aos objetivos, categorizou-se 

esta pesquisa como exploratória, pois as pesquisas exploratórias visam proporcionar maior 

familiaridade com o problema   

Quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classificada como uma pesquisa 

bibliográfica, ou seja, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, artigos científicos e publicações. 
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Os dados para esta pesquisa foram obtidos a partir do Plano Plurianual 2016-2019 do 

Governo do Estado do Amazonas. Identificando, inicialmente, os programas e ações inseridos 

dentro da área temática de infraestrutura. Em seguida, realizou-se uma seleção daqueles 

direcionados para o tema específico de logística, chegando-se, então, a um total de nove ações. 

Em seguida foram feitas consolidações dos gastos das ações remanescentes, agrupadas 

em um único programa para logística dentro da área temática da infraestrutura, posteriormente, 

foram realizadas comparações percentuais com o PIB estadual nos anos de 2012, 2013, 2014 e 

2015, o que gerou um indicador percentual para cada ano. 

Por fim, com referência a uma meta de investimentos anuais foi calculado o índice de 

investimentos do governo em logística. 

4 Análise dos dados 

Ao avaliar os programas e ações do governo do Amazonas constatou-se que na área 

temática Infraestrutura, é formada por cinco programas (Amazonas 2020, Programa Social e 

Ambiental dos Igarapés de Manaus, Programa Social e Ambiental dos Igarapés do Interior do 

Amazonas, Habitação e Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus) e cada 

programa é formado por um conjunto de ações onde são alocadas as execuções financeiras. 

Como a finalidade deste trabalho é identificar os Gastos na área de logística e 

excetuando os programas que não possuem ações nesta temática, restou para análise os 

programas Amazonas 2020 e Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus. 

Aplicando a metodologia de manter, para efeito de análise, apenas àquelas ações 

pertinentes a área logística, foram selecionados para análise somente as ações com seus 

respectivos valores de investimentos, conforme Tabela 2. 

Percebe, portanto, a redução de ações que realmente podem ser consideradas na temática 

de infraestrutura logística, reduzindo-se a nove ações. 

Agora serão analisados os valores realizados em cada uma dessas ações de forma 

agregada, propondo agora um programa específico para logística dentro da área temática 

Infraestrutura, o que facilitaria ao gestor público uma melhor visão da realidade dos 

investimentos realizados pelo estado do Amazonas no segmento de 2012 a 2015. 

 

 

 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO  ISBN: 978-85-5806-001-1 
 

Tabela 2 – Consolidação das ações de logística em um único programa 

Logística no Amazonas 2012 2013 2014 2015 

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização do 
Sistema Viário Urbano (Km) 

54.903.805,77 269.743.193,39 464.988.269,75 105.102.368,54 

Implantação de Aeroportos e Heliportos (Un) 0 6.146.215,58 0 0 

Implantação, Ampliação Melhorias e Modernização de 
Portos e Terminais Hidroviários (Un) 

12.582.219,17 24.507.404,57 95.831.158,21 30.586.649,65 

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de 
Estradas, Rodovias e Vicinais (Km) 

78.343.626,73 192.453.835,31 144.302.480,24 60.997.052,26 

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de 
Obras de Artes Especiais (Un) 

4.310.710,89 5.991.204,52 16.632.469,84 216.094,10 

Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário (Un) 151.376,34 943.545,47 7.564.418,81 0 

Ampliação e Modernização do Sistema Hidroviário 
(Un) 

0 0 0 0 

Fiscalização do Sistema Hidroviário (Un) 1.370.009,60 1.368.548,57 1.579.835,22 501.752,22 

Sistema Viário da Região Metropolitana (Estrada e 
rodovia construída/recuperada - Km) 

0 0 0 864.804,23 

Total 151.661.748,50 501.153.947,41 730.898.632,07 198.268.721,00 

 

Tabela 3 – Indicador de participação dos investimentos em logística no PIB 

  2012 2013 2014 2015 

Logística no Amazonas 151.661.748,50 501.153.947,41 730.898.632,07 198.268.721,00 

Produto Interno Bruto  72.214.370.980 83.293.126.833 88.939.580.914 92.333.429.362 

Indicador 0,21% 0,60% 0,82% 0,21% 

Fonte: IBGE/SEPLAN-CTI     
Nota 1: Valores em R$ 1,00    
Nota 2: Dados de PIB estimados para os anos de 2014 e 2015.   

 

Na tabela acima verifica a participação percentual dos gastos de governo em relação ao 

PIB do Estado do Amazonas. 

Verifica-se valores baixos de desempenho sendo o melhor resultado para o ano de 2014, 

com 0.82% do PIB estadual investido em infraestrutura logística, enquanto os anos de 2012 e 

2015, representaram, cada um apenas 0,21% do produto interno bruto, demostrando claramente 

instabilidade nos níveis de investimento, não representando uma política consistente de 

dispêndio para o setor. 

Considerando, segundo Rocha (2011) o nível de investimento anual referencial de 2,5% 

do PIB como uma meta, e calcularmos um índice em relação ao percentual dos investimentos 

anuais em relação PIB, obtém os seguintes resultados, conforme tabela abaixo: 

Tabela 4: índice de investimento do Governo do Amazonas em logística 
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  2012 2013 2014 2015 
Indicador 0,21% 0,60% 0,82% 0,21% 

Meta 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Índice de investimento do Governo 0,08 0,24 0,33 0,09 

 

Após tabela 4, pode perceber o resultado aplicado, demonstrando o índice de 

investimento em logística do Governo do Amazonas   nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015, 

refletindo toda a preocupação que autoridades tem com o tema abordado, sendo tal índice 

transformado numa ferramenta de análise. 

5. Conclusão 

O presente artigo teve como objetivo dar ênfase nas necessidades de investimento por 

parte do setor público das políticas voltadas para a infraestrutura logística que está diretamente 

ligada ao aumento de competitividade do estado do Amazonas e das empresas nele localizadas. 

O índice e indicadores encontrados demonstram claramente essa insuficiência que 

retarda o desenvolvimento, mantendo o Amazonas dependente da política de incentivos fiscais. 

O Artigo não pretende fazer uma crítica, mas apenas demonstrar que a mensuração e 

acompanhamento dos indicadores de infraestrutura logística podem levar a um maior 

incremento na competitividade. 

Conforme analisado, sugere para as próximas revisões do Plano Plurianual 2016-2019 

do Estado do Amazonas a criação de um programa específico de logística dentro da área 

temática de infraestrutura e que possam ser utilizados os indicadores e índices propostos. 
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RESUMO 

Os princípios que regem as atividades administrativas públicas são normas jurídicas de 
observância e atendimento obrigatórios, sendo atribuída nulidade aos atos que infringem os 
mesmos. As licitações públicas fazem parte desse contexto, tendo em vista que visam a seleção 
da proposta mais vantajosa para o atendimento das necessidades da Administração e dos 
administrados de forma satisfatória. Portanto, deverá atender aos princípios do Direito 
Administrativo, dentre eles ao Princípio da Eficiência. Nesse sentido, o presente trabalho se 
refere à aplicabilidade do princípio da eficiência nas licitações em uma Instituição Federal de 
Ensino do município de Parintins-Amazonas. Para tanto, por meio de uma pesquisa de campo 
foi entrevistado o responsável pelo departamento que possui a competência em realizar as 
licitações e uma amostra dos servidores que atuam como requisitantes dos bens ou serviços para 
atender as necessidades dos departamentos e setores em que atuam. Este estudo apresenta que 
a Administração da organização está tendo uma atuação eficiente quanto aos seus resultados, 
pois atende as necessidades dos usuários por meio das licitações públicas. No entanto, devido 
às formalidades exigidas pela legislação, bem como a insuficiência de conhecimento e de 
capacitação dos servidores envolvidos nos certames licitatórios, decorre a dificuldade da 
aplicação do princípio da eficiência, visto que a Administração além de ter os objetivos 
alcançados deve proporcionar satisfação aos usuários. 
 
Palavras-chave: Administração Pública; Princípio da Eficiência; Licitação. 
 

1. Introdução 

A Administração Pública se tornou uma área relevante de estudos na atualidade, tendo 

em vista que a mesma é fator de interferência no alcance dos interesses da coletividade. 

Somente com a efetividade do trabalho de seus agentes os cidadãos poderão desfrutar de 

serviços públicos de qualidade, mais ágeis, econômicos e capazes de atender às suas 

necessidades. 
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A Administração Pública deve buscar atuação satisfatória, aproveitando toda a sua 

potencialidade e os recursos disponíveis para o atendimento dos anseios dos administrados de 

forma eficiente. 

Tal eficiência passou a nortear, de forma explícita, toda atividade da Administração 

Pública com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19 de 4 de junho de 1998, a qual 

incluiu a eficiência junto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 A eficiência surge como papel primordial na busca da realização do trabalho com 

celeridade, em tempo hábil, gerando resultados positivos para o serviço público e o atendimento 

das necessidades da população de forma satisfatória.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a obrigatoriedade 

da realização de procedimento licitatório para a celebração de contratos na Administração 

Pública, ressalvados os casos especificados em legislação. Tais procedimentos exigem dos 

agentes públicos a observância minuciosa dos princípios que regem um certame licitatório. 

Os princípios possuem caráter normativo e caso sejam infringidos nas atividades 

administrativas estas se tornam nulas (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Portanto, a 

observância dos princípios é primordial para a validade da licitação, as quais necessitam estar 

em conformidade com a legislação, bem como devem ser econômicas e eficientes, pois o erário 

utilizado é de natureza pública e qualquer violação à sua regular utilização é prejudicial à 

sociedade. 

O objeto de estudo é relevante para a comunidade em geral por envolver interesse 

público, pois os cidadãos esperam que os tributos recolhidos pelo Estado sejam geridos da 

melhor forma, com eficiência e retornem como benefícios à coletividade. 

2. Metodologia 

Para a aferição dos resultados obtidos utilizou-se de abordagem qualitativa porque 

aborda perspectivas e opiniões de servidores da Instituição, tanto em relação aos procedimentos 

quanto em relação à satisfação daqueles com o atendimento dos objetivos esperados.  

Pode-se dizer, seguindo os preceitos apresentados por Vergara (2009), que este trabalho 

está classificado em relação a dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos 

fins caracteriza-se como pesquisa descritiva e explicativa, pois expõe as características do 

objeto de estudo e serve de base para a explicação de tais fenômenos. 
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Quanto aos meios, pode-se afirmar que está classificado em pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo conforme classificação de Vergara (2009): Bibliográfica porque é o estudo 

desenvolvido baseado em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas e 

fornece instrumental analítico para outros tipos de pesquisas, no entanto também pode esgotar-

se em si mesma e; como estudo de campo, porque apresenta maior profundidade acerca de um 

único grupo ou comunidades em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação 

entre seus componentes e desenvolvido no próprio local objeto de pesquisa com probabilidade 

de respostas mais confiáveis (GIL, 2007). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi entrevista parcialmente estruturada, que, 

na classificação de Gil (2007), o entrevistador agenda vários pontos para serem explorados com 

o entrevistado ao longo de seu curso. A entrevista foi realizada com o Chefe do Departamento 

de Administração e Planejamento, o qual possui a competência para a realização dos 

procedimentos para a aquisição de materiais ou serviços necessários ao andamento das 

atividades-meio e atividades-fim da Instituição. 

Para verificação ainda do atendimento ao princípio da eficiência nos procedimentos 

licitatórios houve a necessidade da aplicação de questionários com os servidores responsáveis 

por coordenações, setores e departamentos que encaminham as demandas de materiais ou 

serviços para aquisição, tendo em vista a obtenção de dados necessários para a análise de suas 

percepções acerca dos certames licitatórios realizados no órgão.  

O universo pesquisado foram os servidores da Instituição Federal de Ensino, no total de 

61, dos quais 7 foram selecionados para a composição da amostra. Tais servidores são os 

responsáveis pelo encaminhamento das demandas dos departamentos/setores em que atuam. 

Para a seleção da amostra pesquisada/questionada, utilizou-se de critério não probabilística, 

daquelas pessoas que estão ligadas diretamente com o tema abordado, no caso os requisitantes 

de materiais porque julgou-se que os mesmos pudessem prestar as informações de forma mais 

adequada. Tal critério é perfeitamente previsto por autores e, na classificação de Gil (2007) é a 

seleção com base no julgamento do próprio pesquisador, o qual seleciona as pessoas que 

acredita ser mais adequadas para fornecer respostas ao problema proposto. 
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3. Referencial Teórico 

3.1. Administração Pública 

A atividade pública é o ato exercido pela Administração Pública, sendo financiadas por 

contribuições da sociedade e empresas. Assim, o ato administrativo regulamentado pela 

legislação deve agir conforme os princípios estabelecidos e em virtude de visar o bem comum 

da sociedade.  

Di Pietro define a Administração Pública como a atividade concreta e imediata que o 

Estado desenvolve, sob o regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses 

coletivos. (2008) 

Segundo Barros (2011), de forma adversa do particular, o qual pode fazer tudo que não 

for proibido por lei, o agente só pode agir de acordo com a mesma, ressalvados os casos nos 

quais possa haver discricionariedade em favor da conveniência, oportunidade e conteúdo do ato 

administrativo. 

O modelo atual da Administração Pública busca minimizar os controles das atividades-

meio. No entanto, conforme apresenta Mansoldo (2009), estes controles ainda atuam de forma 

excessiva e muitas vezes são responsáveis pela morosidade e aumento dos custos da máquina 

estatal. A autora cita como exemplo a necessidade da prévia licitação para a realização dos 

contratos administrativos, afirmando que “os processos, geralmente, são longos, burocráticos e 

cheios de exigências legais, que se não cumpridas anulam o procedimento e exigem que novos 

procedimentos sejam iniciados” (MANSOLDO, 2009, p. 28). 

3.2. Licitações Públicas 

O ato licitatório decorre da necessidade de aquisição de algum bem ou serviço, este 

processo é amparado pela Legislação Brasileira, dispõe a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

do Pregão, constituem a legislação básica sobre licitações e contrato para a Administração 

Pública. 

Medauar (1996) acrescenta que licitação, no ordenamento brasileiro, é processo 

administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato 

com a Administração, sendo a decisão final do processo licitatório assinala para o futuro 

contratado. 
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A Administração Pública ao licitar deve agir conforme as normas exposta pela 

legislação, a Lei no 8.666/93 dispõe sobre os princípios da licitação, sendo: princípio da 

legalidade; princípio da isonomia; princípio da impessoalidade; princípio da moralidade e da 

probidade administrativa; princípio da publicidade; princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório; princípio do julgamento objetivo; princípio da celeridade e princípio da 

competição. 

A licitação é obrigatória para toda Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 

havendo, contudo, algumas exceções, onde a própria Lei admite a contratação sem 

procedimento licitatório ou conveniência própria, sendo estes, casos de obras e serviços de 

engenharia, considerados de pequeno valor; emergência e calamidade pública, compra ou 

locação de imóvel, entre outros. As exceções de licitação estão previstas na Lei no 8.666/93, 

artigos 24 e 25. 

3.2.1. Fases da licitação 

A licitação é composta de etapas internas e externas até o procedimento final visado 

pela Administração Pública, o contrato. A etapa interna refere-se à elaboração do edital, 

definição do tipo e modalidade de licitação. Posteriormente a etapa externa, corresponde à 

divulgação ao público da licitação, sucedida pelas subfases: habilitação ou apresentação de 

propostas e documentos, classificação e julgamento, homologação e adjudicação.  

3.2.2. Tipos e Modalidades de licitação 

Segundo a Lei no 8.666/93 o “tipo de licitação” é o critério de julgamento utilizado pela 

Administração para seleção da proposta mais vantajosa e as modalidades correspondem ao 

procedimento pela qual o processo licitatório deve seguir. Dessa forma, a legislação prevê três 

tipos: o menor preço, a melhor técnica e técnica e preço. A modalidade apresenta-se em cinco: 

convite, concurso, leilão, tomada de preços e concorrência. 

O menor preço corresponde a proposta vantajosa financeiramente; a melhor técnica é 

escolhida com base em fatores de ordem técnica e a técnica e preço é escolhida com base na 

maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica.  

A modalidade convite está pautada no parágrafo 3o do Art. 22 da Lei no 8.666/93, onde 

obriga o administrador a convidar no mínimo três fornecedores para apresentarem propostas de 

preços, os mesmos devem solicitar o edital no prazo de até 24h, antes da data de licitação. Esta 
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modalidade deve ser utilizada quando o objeto a ser contratado for simples, sem necessidade 

de especificações detalhadas e complexas. 

No parágrafo 4o do Art. 22 da Lei no 8.666/93 a modalidade concurso é utilizada para 

escolha de trabalho técnico, cientifico ou artístico, mediante a instituição de prêmios aos ou 

remuneração aos vencedores. A divulgação deve ser ampla sendo quarenta e cinco dias, mas a 

Administração poderá adotar prazos mais longos, conforme a necessidade. 

A modalidade leilão ocorre com o intuito de vender bens móveis inservíveis para a 

Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao da avaliação. Esta modalidade caracteriza-se das demais 

modalidades por apresentar propostas formuladas verbalmente, podendo haver restrição de 

participação de algumas pessoas, como no caso de leilão destinado a pessoas carentes. 

A tomada de preços disposta no parágrafo 2o do Art.22 é a modalidade restrita aos 

interessados previamente cadastrados ou que comprovou preencher as condições para 

cadastramento até o 3º dia anterior da data de abertura das propostas, visa à aquisição de bens 

e serviços cujo valor seja maior que o valor estipulado para Carta Convite. 

A modalidade de concorrência definida no parágrafo 1º do Art.22 tem o intuito de obter 

as aquisições e contratações de obras e serviços de grande porte, diferenciando-se ainda das 

demais espécies de licitação por exigir que sua publicidade seja mais ampla, devido ao alto 

valor a ser contratado. Possui duas fases, sendo a habilitação; onde são analisados os 

documentos dos participantes e sua idoneidade, posteriormente a fase de julgamento que 

consiste em analisar as propostas e a adjudicação do vencedor. 

3.2.3. Pregão 

O pregão é uma modalidade de licitação regulada pela Lei 10.520/2002, mas subsidiada 

pela Lei no 8.666/93 esta nova modalidade visa à aquisição de bens e serviços comuns, onde a 

disputa pelo o fornecimento se dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances, 

além de não haver limite de valor. 

O Pregão Eletrônico é realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, nos termos de regulamentação 

específica. A vantagem dessa modalidade encontra-se na simplificação do procedimento 

licitatório; redução de custos do fornecedor; sessão pública acompanhada pela sociedade; maior 

competitividade por meio da internet e maior celeridade. 
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Esta nova modalidade de licitação não é permitida quando se pretende contratar obras 

de engenharia, locações imobiliárias e alienações. Outra característica da modalidade pregão é 

a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação, razão maior da celeridade que 

envolve o procedimento. 

3.4. A aplicabilidade do princípio da eficiência nas licitações públicas 

A eficiência é a mola propulsora da boa administração. Para Meirelles (2011), a mesma 

é imposta a todo agente público para que este execute suas atribuições com presteza, perfeição 

e rendimento funcional. O princípio é o mais moderno competido à função administrativa, pois 

esta não deve apenas ser desempenhada com legalidade, mas sim oferecer resultados positivos 

para o serviço público e atendimento satisfatório das necessidades dos usuários. 

De acordo com Matias-Pereira (2012), na tentativa de mudanças do modelo de 

administração pública burocrática para a gerencial, tendo como referência o modelo de 

administração utilizado no setor privado, o Estado brasileiro promoveu reformas institucionais, 

destacando entre as mesmas a promulgação da Emenda Constitucional nº 19 de 4 de junho de 

1998. 

Tal promulgação incluiu no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da eficiência 

juntamente com os demais princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal 

de 1988. Segundo Matias-Pereira (2012), o conceito do princípio em questão é embasado no 

interesse econômico, na medida em que orienta a atividade administrativa a elevar o nível de 

desempenho com o menor custo possível, a partir do emprego dos meios e instrumentos que se 

encontram à disposição. 

Sendo a eficiência essencial para todos os atos administrativos, esta não poderia deixar 

de nortear as licitações públicas. Segundo Barros (2011), o conteúdo econômico do princípio 

da eficiência é denominado de economicidade, no sentido de que a busca pela aquisição do bem 

ou da disponibilidade necessários à Administração deve ser realizada da forma mais econômica 

possível, ocorrendo o menor desembolso e o maior benefício econômico.  

O autor enfatiza que, no entanto, se deve prezar pela garantia da qualidade, ou seja, 

ainda que a aquisição seja realizada pelo menor preço não deve haver perda da qualidade 

exigida, sob pena de a Administração adquirir bens que, apesar de poupar recursos, lhe sejam 

inservíveis. Para tanto, existe o procedimento licitatório. 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO  ISBN: 978-85-5806-001-1 
 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, observando o preço e qualidade do bem/serviço de forma que seja benéfica 

para a Administração. 

A Lei nº 8.666/93 faz menção ainda à economicidade no inciso III, do art. 12, ao dispor 

que nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados alguns 

requisitos, dentre eles, a economia na execução, conservação e operação. No inciso IV, do art. 

15, a referida lei estabelece que as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em 

tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a 

economicidade. Ainda neste artigo, em seu inciso V, a mesma lei dispõe que as compras devem 

balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.  

Fazendo menção ainda à economicidade do processo, o § 1º do art. 15 da lei de 

licitações, dispõe que o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

Portanto, em diversos momentos, a Lei nº 8.666/93 trata da economia na aquisição de bens ou 

serviços para a Administração Pública, a qual é tratada como um desdobramento do princípio 

da eficiência para os doutrinadores da área. 

4. Análise e discussão dos dados 

Com a finalidade de verificar percepções dos usuários acerca dos procedimentos 

licitatórios realizados na Instituição pesquisadas, foram entrevistados os servidores 

responsáveis pelo encaminhamento das demandas dos departamentos/setores em que atuam. 

Por outro lado, também foi entrevistado o responsável pelas aquisições de bens ou serviços para 

a Instituição com a finalidade de verificar a percepção da Administração. Os dados coletados 

são discutidos abaixo: 

Na entrevista realizada com os servidores responsáveis pelo encaminhamento das 

demandas se verificou que a maioria possui conhecimentos insuficientes sobre licitação, assim 

sendo, os procedimentos realizados pelos mesmos, como a cotação de preço e a elaboração do 

Termo de Referência, tendem a ser demorados. 

As dificuldades enfrentadas pela Instituição poderão acarretar consequências 

prejudiciais ao erário público, tendo em vista que a estimativa de preços realizada de forma 

errônea poderá ser constatada a médio e longo prazo que a economia adquirida, na verdade, 

reflete prejuízos, tendo em vista os custos posteriores decorrentes da má aquisição do bem. 
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Com a análise dos dados coletados, se verificou que há uma rotina específica a ser 

seguida quanto aos procedimentos das licitações no Instituto e também que as competências 

são delegadas adequadamente. 

Há a busca pela eficiência quando se verifica quais os fornecedores que apresentam os 

menores preços e nas especificações solicitadas, procedendo-se à adjudicação de itens de um 

mesmo certame a mais de um fornecedor. 

As principais dificuldades encontradas para a realização de licitações é a ausência de 

capacitação adequada para que os servidores exerçam tal função. Desse modo, a Administração 

deve fazer os investimentos necessários para capacitar os servidores a atuarem de forma 

satisfatória e com qualidade. 

A ausência de capacitação torna, muitas vezes, a Instituição dependente da sede. Tal 

procedimento acarreta mais tempo, o que interfere no atendimento com celeridade das 

demandas dos requisitantes. A dependência ainda gera despesas ao erário público, devido 

principalmente ao envio de processos e deslocamento de servidores públicos, o que acarreta 

pagamento de diárias e passagens. 

Observou-se ainda que o quantitativo de pessoal responsável pelo atendimento das 

necessidades de bens/serviços da Instituição é insuficiente, o que pode comprometer a 

satisfação dos requisitantes, além de que os mesmos apresentam sobrecarga de trabalho, o que 

é prejudicial para o bom andamento das atividades na Instituição. 

Na Instituição em estudo quando há a necessidade de licitar, uma comissão especial de 

licitação é designada, no entanto, as aquisições realizadas por dispensa e inexigibilidade de 

licitação ficam carentes de pessoal para a realização dos procedimentos devidos.  

Os dados obtidos na aplicação do questionário mostram que os requisitantes, em sua 

maioria, considera a duração do atendimento das necessidades muito demorado, pois os 

mesmos não conhecem os prazos definidos em lei, o qual é seguido a rigor pela Administração, 

tendo em vista o princípio da legalidade.  

Alguns servidores acreditam que o processo de licitações é burocrático. No entanto, esta 

burocracia é na percepção dos mesmos de forma distorcida ao que realmente significa, pois 

associaram ao excesso de formalismo e ao tempo em que suas necessidades são atendidas.  

Neste sentido, se verifica que o desconhecimento dos trâmites necessários ao 

procedimento licitatório acarreta a percepção dos usuários de que suas necessidades são 
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atendidas com atrasos, mas que na verdade o tempo para atendimento das mesmas depende dos 

passos da fase interna, com as dificuldades já expostas, e pelos prazos a ser seguidos segundo 

a lei. 

A Instituição ainda depende dos fornecedores para dar eficiência aos processos, pois se 

esses descumprem os prazos, acarreta insatisfação nos requisitantes. A maioria das empresas 

ainda desconhecem as formalidades exigidas na Administração Pública, sendo fator também da 

repetição dos passos da fase interna quando as cotações de preços não são aprovadas pelo 

departamento competente, seja por falta de informações essenciais, como datas de validade, 

dados da empresa, especificações fora do solicitado, entre outros. 

Verificou-se que todas as necessidades previstas e aquelas não previstas, mas que são 

essenciais para o andamento das atividades da Instituição, são atendidas, mas que depende 

também de interessados no mercado, de capacitação, além de que algumas levam mais tempo 

que outras para ser atendidas, conforme a natureza e complexidade do objeto, mas busca-se 

utilizar todo o crédito orçamentário repassado para a Unidade Gestora para o atendimento das 

demandas. 

A administração busca ser econômica nos procedimentos licitatórios prezando por 

escolher a modalidade de licitação Pregão, pois se evita o desperdício de tempo e o acúmulo de 

papéis. Quando a aquisição está no limite do valor de 10% da modalidade convite, esta executa 

os procedimentos de uma Dispensa de Licitação, sem fracionamento, visando também a 

celeridade do atendimento das necessidades da Instituição, em conformidade com o art. 24 da 

lei de licitações. 

Assim como busca ser econômica, se constatou que a administração se preocupa em 

realizar a aquisição de bens/serviços também com qualidade. As cotações de preços são 

realizadas com uma ampla quantidade de fornecedores, de forma a obter os melhores preços.  

Nesse sentido, a qualidade é alcançada quando o setor demandante se satisfaz com os 

produtos adquiridos, porém isso ocorre se a fase interna for bem feita. A economia, muitas 

vezes, não é a aquisição de um produto/serviço por um preço mais baixo e sim por um preço 

justo de acordo com realidade do mercado e de qualidade. Portanto, além de observar os preços, 

a Administração verifica se as especificações dos objetos estão de acordo com as expectativas 

dos requisitantes. 
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5. Considerações Finais 

Diante de todo o exposto, foi possível a constatação de que se operar o procedimento de 

uma licitação com eficiência requer esforços não somente da Administração, mas também dos 

requisitantes, assim como dos fornecedores no mercado.  

Pode-se verificar com este estudo que há uma incompatibilidade entre o formalismo 

exagerado e o Princípio da Eficiência. Portanto, a Administração Pública deve priorizar além 

dos resultados, a realização dos procedimentos com o menor custo, no mais curto lapso de 

tempo e com a melhor qualidade possível. 

A aplicação do Princípio da Eficiência aos serviços públicos ocasiona o 

desenvolvimento da Administração Pública, uma vez que os trabalhos realizados com técnica 

e eficiência trazem a economia do erário e do tempo, além de originar a satisfação dos usuários. 
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Resumo: Inovação e empreendedorismo são incorporados, de forma crescente, ao ideal 
produtivo de organizações, trabalhadores e comunidades, nas suas dimensões sociais e técnicas. 
Inovação e empreendedorismo tornam-se gradativamente presentes nas expectativas de 
desenvolvimento das organizações públicas brasileiras, que passaram a valorizar e incentivar, 
cada vez mais, a transformação de seus produtos e processos de trabalho direcionados à 
população. Alinhada a esse cenário, está a idéia de excelência. Assim, quais são os riscos que a 
gestão pública, em sentido amplo, assume ao adotar modelos importados e "econômicos" de 
excelência no trabalho? Para a contribuição dessa discussão, foram apontadas cinco dimensões-
chave que compõem parte do fenômeno estudado e que devem ser objeto de reflexão dos 
agentes e gestores públicos no desenvolvimento de projetos, processos e produtos que se 
pretendam efetivamente inovadores. 
 

Palavras-chave: administração pública, excelência organizacional, trabalho. 

 

1. Introdução 

 Inovação e empreendedorismo tornaram-se termos de notória presença na literatura 

administrativa contemporânea. Passaram a compor o imaginário da produção especializada e 

das estratégias de sobrevivência de empresas e organizações. De forma generalizada, difícil é a 

tarefa de identificar projeto atual que não se pretenda inovador ou gestores e líderes que não 

queiram se tornar empreendedores. 

 Para além dos limites do mercado, inovar e empreender são diariamente incorporados 

no vocabulário cultural brasileiro e impulsionam o ideal produtivo de trabalhadores e 

comunidades, nas suas dimensões sociais e técnicas. Tais movimentos são perceptíveis no 

crescimento das variantes do empreendedorismo social e das inovações na esfera pública ou 

socioambiental.  

 Em suas duas últimas décadas, a gestão pública brasileira vêm passando por reformas 

administrativas e estruturais em direção ao chamado modelo gerencial. A ideia básica desse 
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movimento é trazer maior eficiência e efetividade à administração pública, a partir do uso de 

modernas tecnologias gerenciais. 

 

A administração pública gerencial busca responder tanto às novas circunstâncias do 
mundo atual, em que estão sendo revistos os papéis e as formas de atuação do Estado, 
como atender às exigências das democracias de massa contemporâneas, em que a 
funcionalidade e o poder das burocracias estatais têm sido crescentemente 
questionados (BRASIL, 1999 apud FERREIRA, 2009, p. 02). 

 

 Compondo o processo de reforma da gestão pública, destaca-se sua aproximação 

crescente com as teorias e métodos da administração privada, como uma tentativa de adquirir 

as estratégias de sucesso das empresas de mercado e aplicá-las à realidade governamental. 

Segundo Ana Paula Paes de Paula, "para alcançar seus objetivos, o novo modelo de gestão, 

que serve de referência para os três níveis governamentais – federal, estadual e municipal –, 

deveria enfatizar a profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor privado" (2005, 

p. 38).  

 Nesse contexto, a inovação e o empreendedorismo foram tornando-se gradativamente 

presentes nas expectativas de desenvolvimento das organizações públicas, que passaram a 

valorizar e incentivar, cada vez mais, a transformação de seus produtos e processos de trabalho 

direcionados à população.   

 Alinhada ao cenário exposto, está a idéia de excelência. A ideia de que inovações devem 

ser implementadas constantemente na busca por uma excelência nos resultados entregues pelas 

organizações. Na gestão pública contemporânea, esse ideal encontrou terreno fecundo para se 

desenvolver nas estratégias, planos, metas e campanhas de diversos governos brasileiros e, 

consequentemente, de órgãos estatais ou de capital misto. 

 

2. Inovação, empreendedorismo e excelência  

 

 Para caminhar na discussão apresentada, é imprescindível a delimitação do escopo 

conceitual que será adotado aqui. Inovação, empreendedorismo e excelência não são termos 

unânimes na teoria, nem apresentam consenso entre os autores. Por isso, seguem alguns 

apontamentos que fundamentam este estudo. 
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 Em sua representação tradicional, a função do empreendedor, para Schumpeter, "é 

produzir inovações dos meios de produção que são a força motriz do desenvolvimento 

econômico" (1991 apud CAMPOS e DUARTE, 2013, p. 15). Campos e Duarte (2013, p. 15) 

destacam na teoria de Schumpeter que, segundo esse economista, "todo o ambiente social tem 

seu próprio modo de preencher a função empreendedora e o próprio Estado pode exercer a 

função". 

 Ainda sobre essa abordagem, Campos e Duarte complementam: 

 

Apesar das controvérsias sobre as afirmações de Schumpeter, a associação do trabalho 
do empreendedor com a inovação tornou-se um paradigma que influenciou 
pesquisadores de diversas disciplinas. O empreendedor passou a ser aquele indivíduo 
que inova, ou seja, que rompe o sistema econômico, que tende ao equilíbrio, através 
de uma nova combinação dos meios de produção. (2013, p. 15) 

 

 Ao apresentarem a representação tradicional de empreendedorismo, os autores buscam 

discutir "a dimensão social negligenciada da atividade de trabalho do empreendedor" (2013, 

p. 18). O que se coloca é que existem aspectos fundamentais do exercício de empreender que 

vão além dos aspectos puramente econômicos, ou seja, habilidades sociais como: negociar, 

mediar, coordenar, colaborar, cooperar e, principalmente, interessar os diversos atores sociais 

que compõe a rede sociotécnica característica do empreendimento que se pretenda efetivar num 

determinado tempo e lugar. 

 Béguin e Duarte (2008) também localizam em Schumpeter, dentre outros economistas, 

a introdução da noção de inovação a partir do início do século 20. Desde então, a inovação liga-

se à expectativa da novidade técnica sobre o mercado ou às relações entre técnica e sociedade. 

Nesse sentido, "a inovação designa, portanto, um processo potencialmente criativo, de 

reinterpretação e re-concepção de uma novidade sem o qual não ocorrerá a transformação 

concreta dos meios de vida ou de trabalho" (BÉGUIN e DUARTE, 2008, p. 11). 

 Os autores destacam que a abordagem econômica da inovação tem sido dominante na 

literatura e práticas empresariais, nas quais "inovar é produzir , em alta velocidade, produtos 

novos geradores de valor" (p. 11). Essa concepção, como discutem os autores, encobrem 

dimensões importantes do processo de inovação e que, para revelá-las, é preciso "considerar o 

trabalho humano nas transformações em curso": 
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Trata-se de examinar a contribuição criativa, de reinterpretação e de reconcepção que 
experimentam as atividades de trabalho e sem as quais não haveria mudança concreta 
no meio industrial. Trata-se, também, de testemunhar as dificuldades que encontram 
os trabalhadores face às inovações atuais (BÉGUIN e DUARTE, 2008, p. 12). 

 

 Inovações atuais que, assim como as atividades de trabalho do empreendedor, têm 

buscado sistematicamente a melhoria dos procedimentos e resultados alcançados na produção, 

ou seja, a excelência produtiva e laboral. Como já foi citado, a gestão pública brasileira é 

também sensível a essas concepções e ao imaginário criado em torno delas, o que deve ser 

considerado de forma relevante nas análises de cenário e atividade. 

 A noção de excelência apresenta uma diversidade de abordagens e fundamentos 

teóricos, aparentemente até mesmo superiores àquelas encontradas nos conceitos de inovação 

e empreendedorismo. Porém, percebe-se que sua apreensão semântica é culturalmente 

facilitada, como se todos possuíssem uma experiência aproximativa com o termo, devido, 

talvez, a sua presença anterior no campo linguístico em comparação à introdução de expressões 

como "inovar" e "empreender".     

 André Ferreira (2009, p. 09-10), ao discutir a evolução de um Modelo de Excelência em 

Gestão Pública, argumenta que, além do respeito aos princípios constitucionais, a excelência 

deve ser composta dos seguintes fundamentos: pensamento sistêmico, aprendizagem 

organizacional, cultura da inovação, liderança e constância de propósitos, gestão baseada em 

processos e informações, visão de futuro, geração de valor, comprometimento das pessoas, foco 

no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, controle 

social e gestão participativa.  

 Todo esse universo de aspectos revelam a complexidade da noção de excelência, 

sobretudo quando aplicada ao setor público. Como apontado por Ferreira, a excelência somente 

se realizada plenamente ao se desenvolverem não somente a dimensão econômica, mas também 

a dimensão humana e social. 

 Considerando-se a teoria apresentada, a questão que aqui se destaca é: quais são os riscos 

que a gestão pública, em sentido amplo, assume ao adotar modelos importados e "econômicos" 

de excelência no trabalho? Adotou-se a perspectiva de risco devido às discussões que, neste 

trabalho, se apresentam relacionadas a processos não somente potenciais, mas em existência 

prática e que determinam exposições reais. Para uma discussão mais aprofundada do conceito 

de risco, ver Lieber & Lieber (2002, p. 69-112). 
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 Em outros termos: quais os possíveis prejuízos que a busca incessante por excelência 

nos processos e resultados, por meio das práticas de inovação e empreendedorismo, pode 

acarretar ao trabalho e aos trabalhadores da função pública? 

 Ao se colocar essa questão, objetiva-se menos uma resposta definitiva e, sim, uma 

reflexão atenta sobre os caminhos adentrados pela gestão pública contemporânea, os quais 

devem ser percorridos de forma consciente das possíveis armadilhas e obstáculos a serem 

enfrentados em seus desafios diários. Para tanto, serão introduzidas cinco dimensões da 

atividade inovadora e empreendedora em gestão pública que devem ser abarcadas por uma 

busca de excelência preponderante, o que, caso contrário, poderá levar a prejuízos significativos 

nessas dimensões. 

 

2.1 Dimensão: trabalho 

 Quando a inovação é promovida com foco nos resultados entregues pela instituição 

pública, sem uma transformação efetiva da realidade produtiva que valorize as conquistas 

anteriores, pode haver um risco significativo para o trabalho. Quando a inovação é associada 

com novidades a qualquer custo, tem-se a sombra de uma reengenharia revisada e gradativa. 

Nesse custo, a evolução histórica de melhorias nos serviços públicos pode enfrentar uma 

padronização imposta de procedimentos, disfarçada de inovação, que limita a criação e a 

flexibilidade legítima necessárias à atividade pública. 

 Em seu texto “Medida e Desmedida”, Lima (1994) aponta as contradições e limitações 

da padronização do trabalho em suas dimensões produtiva, social e ontológica. Padronizar a 

atividade humana seria uma contradição porque vai contra sua própria natureza, à medida que 

propostas de objetivar, regularizar e normatizar rigidamente o trabalho lhe tiram seu caráter 

mais essencial e definidor, ou seja, a criatividade, a transgressão, a criação e a transformação. 

 

2.2 Dimensão: trabalhador 

 Em continuidade à dimensão do trabalho e retomando as ideias de Béguin e Duarte 

(2008, p. 11), é preciso "considerar o trabalho humano nas transformações em curso". Nesse 

sentido, há um risco importante para a atividade dos agentes públicos, se não consideradas 

concepções mais amplas de inovação e empreendedorismo. Tais processos devem também se 
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basear na prática dos experts e no conhecimento tácitos de servidores, para que os processos de 

inovação não acarretem numa alienação da atividade transformada. 

 

2.3 Dimensão: saúde 

 A terceira dimensão refere-se aos riscos dos fenômenos anteriores para a saúde integral 

dos trabalhadores de setores públicos. Talvez aqui haja o custo mais significativo que incorre 

uma atividade empreendedora para a excelência sem o mesmo cuidado com a qualidade de vida 

no trabalho. O adoecimento físico e mental de trabalhadores é uma realidade negativa em 

qualquer organização, podendo ser agravada naquelas de natureza governamental, quando 

modelos inovadores de qualidade são aplicados aos servidores sem a devida tradução e 

transição entre realidades distintas. 

 

2.4 Dimensão: social 

 A dimensão social da atividade empreendedora é apontada por Campos e Duarte (2013) 

como um aspecto negligenciado das abordagens tradicionais sobre o empreendedorismo e que, 

por isso, deve ser retomada a partir do conceito de rede sociotécnica. Se a dimensão social 

torna-se periférica no exercício empreendedor da atividade pública corre-se um duplo risco: 

primeiro, que a própria natureza da função pública se esvazie e, portanto, não cumpra sua 

finalidade e, segundo, que a inovação não contribua para a participação e integração entre os 

agentes públicos e, assim, haja maior presença de conflitos e distorções na rede sociotécnica 

que compõem.    

 

2.5 Dimensão: usuário 

 Por fim, a última dimensão reorienta a discussão para o efeito da inovação de processos 

e produtos na experiência do usuário final dos serviços públicos. A busca por padrões de 

excelência na oferta desses serviços, quando as inovações se baseiam em uma abordagem não 

centrada no usuário, pode revelar um prejuízo significativo à efetividade transformadora dessas 

inovações em determinada realidade social, cujos empreendimentos deveriam permanecer em 

desenvolvimento durante seu uso prático e situado. 
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3. Considerações finais 

 Inovação e empreendedorismo, em sua concepção moderna, são partes já integrantes do 

imaginário e das práticas gerenciais e, de forma crescente, vem sendo incorporados aos modelos 

e investimentos em gestão pública. A presença permanente desses processos e os avanços 

obtidos são inegáveis.  

 O que foi apresentado e considerado, aqui, relevante é questionar quais os possíveis 

custos e riscos individuais e coletivos, para a gestão pública, que a busca pela chamada 

"excelência em gestão" pode ser associada, quando são adotadas formas tradicionais e restritas 

de inovação e atividade empreendedora. 

 Para a contribuição dessa discussão, foram apontadas cinco dimensões-chave que 

compõem parte do fenômeno estudado e que devem ser objeto de reflexão dos agentes e 

gestores públicos no desenvolvimento de projetos, processos e produtos que se pretendam 

efetivamente inovadores. 
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Resumo: 

Com o objetivo de analisar os benefícios do controle exercido pelo Tribunal de Contas da União 
- TCU, considerando que uma gama importante de estudos tem sido desenvolvida sobre 
eficiência pública, mas sem considerar o aspecto do controle como instrumento essencial dessa 
transformação, e ainda pelo fato de que o Poder Executivo Federal, por vezes, tem exposto a 
atuação do TCU como impedimento para o desenvolvimento do País, o presente trabalho teve 
como problema de pesquisa: Quais os benefícios para Administração Pública Federal advindos 
do controle exercido pelo Tribunal de Contas da União? Foram analisados os benefícios 
advindos da atuação do TCU, a partir de uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, 
exploratória, com a utilização de pesquisa bibliográfica e análise documental, cujo recorte é o 
controle externo da administração pública federal. Dessa forma, evidenciou-se que o tipo de 
controle exercido pelo TCU, o controle externo, conforme suas competências legais, podem ser 
compilados em dois grupos de benefícios: os financeiros e os operacionais. Com isso, concluiu-
se, que os benefícios gerados pela atuação do TCU funcionam exatamente no combate aos 
fatores impeditivos de uma Administração Pública eficiente, o que, por consequência, contribui 
para melhoria da gestão pública federal.  
 

Introdução  

A Administração Pública constitui-se importante segmento da Ciência administrativa, 

representando o aparelhamento do Estado e a forma do governo para com as demandas da 

sociedade. Sendo a seara governamental uma forma organizacional específica e considerando 

a presença de um Estado Republicano democrático de direito, no caso brasileiro, em que os 

gestores públicos estão adstritos aos mandamentos legais de um regime jurídico administrativo, 

emergiu a necessidade de modelar os meios de controle entre sociedade e governantes.  

Assim, ante as peculiaridades do setor público, como regime jurídico administrativo e a 

forma burocrática de organização, acaba-se por evidenciar os aspectos controlatórios existentes 

nesse ramo, devendo ser exercido, portanto, em todos os níveis de poder administrativo estatal. 
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Apesar dessa ênfase na função controle aplicada à Administração Pública, certo é que 

tal função não tem sido analisada de forma mais profunda em seu papel para o alcance dos 

resultados públicos desejados, sendo, comumente confundida com burocracia e entraves 

desnecessários e alvo de opiniões dos gestores públicos contrárias a determinadas atuações do 

controle, que no entender deles não contribuem para a eficiência da gestão, fato que renova o 

campo de possibilidades para desenvolver as discussões sobre o papel do controle na 

Administração.  

Diante desse cenário, surge o interesse pela análise da atuação do controle, 

especialmente do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e que 

levam ao problema de pesquisa do presente trabalho: Quais os benefícios para Administração 

Pública Federal advindos do controle exercido pelo Tribunal de Contas da União?  

Para tanto, tem-se como objetivo principal analisar os benefícios do controle exercido 

pelo TCU, a partir das formas de atuação do Tribunal e dos possíveis benefícios para 

Administração pública, a partir de uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, 

exploratória, com a utilização de pesquisa bibliográfica e análise documental, cujo recorte de 

interesse é, portanto, a administração pública federal e o controle externo exercido pelo Tribunal 

de Contas da União.  

 

Revisão de literatura  

O Controle exercido pelo Tribunal de Contas da União  

As peculiaridades do setor público, como regime jurídico administrativo e a forma 

burocrática de organização, acabaram por enaltecer os aspectos de controle existentes nesse 

ramo. Essa ênfase na função controle aplicada à Administração Pública tem, além do caráter 

legal que o institui, o enfoque fiscalizador da sociedade sobre as ações dos gestores públicos, 

de forma a evitar que estes ajam em nome de interesses particulares, deles ou de outrem. 

Nesse sentido, Carvalho Filho (2007, p. 828) afirma que “a natureza jurídica do controle 

é a de princípio fundamental da Administração Pública, não podendo ser dispensado ou 

recusado por nenhum órgão administrativo, devendo ser exercido em todos os níveis de poder”. 

Guerra (2011, p. 90) acrescenta que “o controle da Administração é gênero, de onde podemos 

retirar várias espécies, não havendo uma classificação definitiva”. Assim, a classificação do 
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controle público segundo aspecto da localização do controlador apresenta as formas de controle 

interno e controle externo. 

Sobre o controle externo, conforme ensina Guerra (2011, p. 154), os Tribunais de Contas 

sugiram da “necessidade de criação de um órgão técnico especializado que pudesse assumir 

parte das competências inerentes ao controle”, de atuação independente, com atribuições 

próprias, exercendo o controle externo da administração pública cujo produto dessa ação 

destina-se a auxiliar o Poder Legislativo. 

Assim, é possível entender que as competências desenvolvidas pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU, esculpidas no art. 71 da Constituição da Republica, apresenta como 

característica fundamental o fato de que “é desempenhado por órgão alheio à estrutura de outro 

controlado, buscando efetivar mecanismos com vistas a garantir a plena eficácia das ações de 

gestão governamental”. (GUERRA, 2011, p. 101).  

Nota-se, portanto, que não são apenas examinadas a legalidade dos atos de gestão, mas 

também o desempenho público quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. 

Assim, o que antes era restrito somente quanto a aspectos formais, agora adquire também nova 

forma, questionando-se atos e políticas também quanto à sua economicidade, efetividade e 

resultados.  

 

Os benefícios do controle externo para a Administração Pública 

 

Nota-se que o controle está intimamente associado à gestão, e, consequentemente, ao 

entendimento sobre o papel do controle. A ausência dessa percepção por parte dos gestores 

públicos brasileiros já denota a dificuldade de se estabelecer que o controle é pedra fundamental 

na melhoria da gestão e não um entrave. Cruz (apud VIEIRA, 2009) também segue esse 

pensamento indicando que, embora os controles sempre tenham existido e concebidos como 

essencial na esfera privada, inclusive de forma rigorosa, já que a busca por retorno de 

investimento é algo indisponível naquela seara; o mesmo não se evidencia na esfera pública. 

Fato que levou ao desenvolvimento das formas e instrumentos de controle, ante a inércia da 

própria gestão. 

Desse modo, Melo (2007, p. 4) ensina que “o controle sobre os atos dos governantes 

envolve uma dimensão dúplice: de um lado a sanção ao eventual comportamento desviante; de 
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outro, o juízo quanto ao seu desempenho enquanto gestor público”. Logo, embora existam 

possibilidades de melhoria de atuação, coibição de excessos ou outros aprimoramentos, a 

utilização dos instrumentos de controle à disposição do TCU gerará, de alguma forma, um tipo 

de benefício administrativo, o que não é possível quando da omissão ou negligência no 

exercício do controle externo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Assim, embora o presente trabalho não tenha se utilizado de relações numéricas ou de 

inferências estatísticas, pode-se chegar aos resultados da pesquisa proposta, notadamente a 

apresentação dos benefícios do controle externo exercido pelo TCU. Esses benefícios poderão 

ser considerados e classificados em dois grupos: financeiros de conformidade e operacionais. 

Os benefícios financeiros de conformidade são aqueles mensuráveis ou estimáveis em moeda 

corrente, no caso de condenações em débito e aplicações de multas na qual os valores são 

conhecidos, referindo-se a ações que tem por objetivo coibir e punir a prática de ilegalidade. 

Já os benefícios operacionais resultam da avaliação realizada nas principais dimensões 

do desempenho de uma organização pública, quais sejam: a economicidade, eficiência, eficácia 

e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com o objetivo de 

buscar o aperfeiçoamento da gestão pública, tendo resultados diretos na eficiência pública e na 

própria atuação do controle que atua nas causas e não apenas na consequência. Essa forma de 

atuação tem direcionado o controle externo para uma análise de governança corporativa 

aplicada ao setor público, o que vem sendo impulsionado por um órgão de controle e não pela 

própria administração. 

Conclusões  

Pelo exposto, pode-se alcançar o objetivo central do trabalho, demonstrando os 

benefícios da atuação do Tribunal de Contas da União - TCU para a Administração Pública 

Federal, sejam financeiros e/ou operacionais decorrentes do exercício efetivo de suas 

competências de controle externo que visam combater os fatores impeditivos de uma 

Administração Pública eficiente, como os desvios de legalidade e/ou finalidade e operação 

inadequada, o que, por consequência, demonstra o papel do TCU em contribuir para melhoria 

da gestão pública federal. 
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Nesse sentido, o controle foi demonstrado como parte integrante e essencial de qualquer 

processo gerencial, devendo atuar nas diversas etapas do processo de gestão, detectando desvios 

e anomalias em tempo compatível com a introdução oportuna dos aperfeiçoamentos e correções 

que se fizerem necessários.  

Com isso, afasta-se uma espécie de senso comum administrativo no sentido de que 

controle representa entraves burocráticos, de forma que a presença de controles equivale à falta 

de eficiência da gestão, razão pelo qual, não raro, se tem manifestações de que o TCU, em suas 

atribuições, acaba por dificultar o crescimento nacional quando impõe as sanções ou 

regramentos à Administração Federal. 
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Resumo: O cenário da administração pública brasileira apresenta ao longo do contexto 
histórico o retrato de um Estado que busca ampliar a sua capacidade administrativa e 
modernizar a sua estrutura para melhor gerir o bem público. O presente estudo tem por objetivo 
abordar conceitos acerca da administração pública e consequentemente da gestão pública sob 
um olhar holístico ao que refere o princípio da eficiência. Analisando as bases teóricas e a 
relação ativa que este princípio representa na administração pública, desde sua inserção na 
Constituição e a relevância para a gestão pública e consequentemente para os cidadãos 
brasileiros. Esses cidadãos que tanto anseiam por mudanças concretas na forma de gerir a 
máquina pública para que os resultados sejam efetivos e com resultados eficientes. O artigo 
evidencia dados de uma pesquisa realizada com discentes do curso de administração de uma 
instituição privada e tem por objetivo compreender a visão que esses possuem sobre conceitos 
da administração pública. 
 
Palavras-chave: Administração Pública, Gestão Pública, Princípio da Eficiência.  
 

1 – Introdução 

O Estado administrativo brasileiro, se observado por uma perspectiva histórica e com 

ênfase a evolução gradativa que sofreu, é possível constatar os retrocessos e avanços ao longo 

da história, com as sucessivas reformas administrativas. O Brasil em sua trajetória, desde a I 

República (1989-1930), apresenta iniciativas tímidas no campo administrativo e só a partir de 

1930 é que se percebe o empenho do governo para a mudança na estrutura da administração 

pública federal, começando a se delinear a moldura de um moderno Estado Administrativo. 

Neste período, um marco foi à criação do Conselho Federal do Serviço Públicos (1936) e que 

no ano de 1938 por força do artigo 67 da Constituição Federal de 1937, passou a denominar-se 

Departamento Administrativo do Setor Público – DASP.  

Durante muitos anos o que se percebe é que várias ações foram realizadas por parte do 

governo, algumas de grande relevância, outras de pouquíssimo impacto na estrutura 

administrativa do Estado, e somente após a promulgação da nova Constituição Federal em 

1988, foi possível acelerar o processo de instalação de novas diretrizes para a modernização da 
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sociedade brasileira. A realidade é que a estrutura da administração pública brasileira deve ser 

uma preocupação de todos, porque o processo de modernização da sociedade passa, 

necessariamente, pela reforma do Estado (MARCELINO, 1988).  

Nesse sentido, Pereira (2012, p. 198/199), expressa que a:  

Construção de um novo modelo de gestão estratégica para a administração pública no 
Brasil precisa levar em consideração três dimensões: o contexto, a estratégia, o 
modelo de gestão e a gestão de pessoas. Nesse esforço, é importante não desconsiderar 
as rápidas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, especialmente o nível de 
cidadania da população brasileira, que exige eficiência, eficácia, efetividade e 
transparência na aplicação de recursos públicos. Fica evidente, assim, para cumprir o 
seu papel de forma adequada, que a administração pública precisa criar as condições 
necessárias para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos. 

 

2 - A relação: estado, administração pública e gestão pública  

Estado é o conjunto de regras, pessoas e organizações que se separam da sociedade para 

organizá-la. Essa visão parte do pressuposto que o Estado nem sempre existiu, mesmo que na 

era primitiva tenha se caracterizado alguma forma de organização, mas não possuía o comando 

da comunidade instruído por um aparelho ou instância especializada, que separa claramente os 

governantes e governados. Em uma versão moderna, o Estado contém um conjunto de 

organismos de decisão (Parlamento e Governo) e de execução (Administração Pública). Há 

ainda a percepção que Estado é a integração de três poderes e que correspondem às funções 

básicas: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (COSTIN, 2010).  

Bresser-Pereira (2012, p. 07) apresenta uma visão alternativa para distinguir o Estado 

Antigo do Estado Moderno.  

O Estado Antigo está identificado com a figura do rei; é, portanto, um conceito pessoal 
de Estado. Esta visão começa a mudar com os pensadores escolásticos do século XIII 
e os autores humanistas das repúblicas ou cidades-Estado italianos do século XIV, que 
separam o Estado dos seus governantes, mas não o distinguem dos governados, já que 
o Estado não seria outra coisa senão a manifestação da soberania do povo. Mas o 
Estado só se torna moderno, só se torna o Estado de hoje, quando se distingue tanto 
dos governantes quanto dos governados e se torna uma “entidade abstrata”, “a 
autoridade suprema em questões de governo civil” à qual os diversos setores da 
sociedade buscam se aliar. 
 

E na perspectiva que o Estado é o eixo não apenas garantidor de propriedades e 

contratos, mas possuidor de capacidade para formular e implementar políticas eficazes  por 

meio da administração pública e que por estar inserido no contexto globalizado, tem como 

função desenvolver novas competências e estratégias (BRESSER-PEREIRA, 2006).  
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Para (MARTINS, 2006 apud CHÂTELET e PISIER- KOUCHNER, 1983, p. 77) o 

adjetivo “público” tem sua origem no século XIII e o substantivo “administração” vem do 

século XIV. Estado é considerando a existência de uma entidade abstrata, independente de suas 

condições geográficas, cultural, política, econômica e social, tem certas características 

essenciais, é soberano e está encarregado de representar ou expressar a coletividade; possui um 

quadro jurídico e administrativo, que define suas regras organizando as formas da existência 

social. 

De modo simplista, a administração pública representa o governo em ação. A sociedade 

está passando por transformações sociais e econômicas com uma velocidade impressionante. 

Os cidadãos tem cada vez mais consciência da mudança, buscam excelência, se baseiam em 

novos paradigmas, exigem mais transparência e são mais participativos. E neste contexto que 

se fundamenta a necessidade de transformar as instituições públicas em sistemas eficazes, que 

suportem a visão de futuro, filosofia plena de valores e uma clara definição acerca do seu 

propósito para encontrar meios satisfatórios de entregar resultados.  

O modelo da era industrial funcionou bem durante muitas décadas, onde o papel do 

empregador gerou estabilidade e segurança. Entretanto, neste período as estruturas 

governamentais se fecharam em si mesmas, tornando se ineficazes, corporativas e se afastaram 

das demandas dos cidadãos, gerando na sociedade a ausência de clareza sobre o que é a coisa 

pública. A globalização financeira, a integração de mercados, a ascensão da sociedade civil 

organizada e o crescimento em escala dos problemas têm tornado muito mais difícil à ação do 

governo, mas também tem sido motivadores de profunda reestruturação do setor público. Com 

as demandas sociais mudando rapidamente, novas necessidades estão surgindo, exigindo um 

governo ágil para atender a essas necessidades. No Brasil, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso o ministro Luiz Carlos Bresser comandou o programa de reforma do 

aparelho do Estado, o que resultou em mudanças significativas de legislação, práticas de gestão 

e reformas estruturais na administração pública brasileira, tais como a descentralização, a 

criação de agências reguladoras, reforma previdenciária, aumento da transparência e 

governança pública, foco no cidadão como cliente, projetos de governo eletrônico 

(CARNEIRO, 2010).  

Com referência ao contexto exposto, (MARTINS, 2006), evidencia que devemos louvar 

e agradecer aqueles que em 1990, promoveram uma gestão pública com características 
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singulares – a gestão social. Evidenciando que o importante não é diferenciar gestão pública de 

gestão social, mas resgatar a função básica da administração pública, que é atender os interesses 

da sociedade como um todo, em conformidade ao que estabelece a Constituição Federal.  

Para Ferreira Filho (1999) a interpretação da norma constitucional deve, por 

consequência, reconhecer a própria dinâmica da Constituição Federal na condição de 

instrumento concreto de organização administrativa e de motor propulsor da vontade da 

sociedade, que é o interesse público. Pode se aplicar ao termo “Constituição” três aspectos 

básicos: organização do Estado, estatuto do Poder ou sua parte essencial e por último exprime 

a ordem jurídica estatal.  

 A Constituição Federal em sua essência não se afasta ao que no passado Aristóteles 

defendia, expressando-se como o conjunto normativo disciplinador da estrutura da polis 

(cidade). Ao buscar referencial histórico acerca da Constituição, compreende que sempre esteve 

relacionada à distribuição de poderes, organização jurídica, normas fundamentais, superemacia 

de uma norma, direitos dos cidadãos, enfim uma relação de diretos e deveres entre indivíduo e 

Estado (MARTINS, 2006). É compreensível que a “lei maior” seja o instrumento norteador 

entre os membros ativos e receptivos do Estado, e com o propósito disciplinador, o artigo 37 da 

Constituição Federal, expressa que a: 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] (BRASIL. Constituição, 
1988, p. 36).  

 

3 – Princípio da eficiência 

De acordo com Di Pietro (2014) os princípios de uma ciência são as bases fundamentais 

que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da 

ciência.  

Princípio é o ponto de partida, o fundamento de um processo qualquer. O significado do 

termo “princípio e fundamento” são estritamente relacionados. Aristóteles foi o primeiro a 

enumerar os significados de princípios, e dentre as definições, relatou como “o que com a sua 

decisão determina movimentos ou mudanças no governo ou nas magistraturas de uma cidade” 

(ABBAGNANO, 1982).  
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A competitividade do mundo dos negócios, principalmente com a globalização 

econômica, exigi da iniciativa privada e muito mais da administração pública, comportamentos 

e atuação de modo a produzir resultados eficazes, com eficiência. A eficiência assumiu papel 

de tamanha relevância que o Congresso Nacional por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 

04 de junho de 1998 a inseriu na condição de princípio da administração pública ao lado dos 

outros quatros princípios arrolados antes, no caput do art. 37 da Constituição Federal. A 

administração pública, embora não tenha a função de produzir resultados econômicos, deve 

atuar em consonância ao princípio do custo/benefício (FARIA, 2007). Segundo Ferreira (2001, 

p. 251) eficiência é a “ação ou virtude de produzir um efeito”.  

Eficiência, termo conhecido entre os italianos como “dever de boa administração” e que 

depois de incorporado á Administração Pública direta e indireta impõe a obrigação para que 

esses agentes públicos realizem suas atribuições com maior rapidez, perfeição e rendimento, 

além, de manter fiel vigilância a outras regras, como o princípio da legalidade (GASPARINI, 

2011).  

Para Derzi (2005, p. 208) a inserção do termo eficiência como princípio de ordem 

constitucional representa a “perda da ideia de que a simples observância á legalidade levaria a 

administração pública ao alcance de uma eficiência”. O caos que vive hoje a administração 

exige sua desburocratização e a busca pela eficiência real.  

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos principais, o primeiro ao 

considerar a relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, o segundo, em relação ao modo de organizar, 

estruturar, disciplinar a administração pública (DI PIETRO, 2014).  

De acordo com Batista Junior (2004, p. 109) o princípio da eficiência, traduz no Estado 

Social:  

“[...] um mandamento de otimização pela administração pública (AP), da satisfação 
das necessidades e interesses sociais, econômicos e culturais da coletividade. 
Entremeia o sistema jurídico com valor da igualdade material, juridicizando para a 
administração, a necessidade de otimização da aplicação dos meios e recursos para 
melhor alcance e satisfação possível do bem comum.”  

 

Ao analisar o princípio da eficiência, é relevante considerar o contexto que representa 

na ciência da Administração, e a diferença entre eficiência e a eficácia como duas formas 

recorrentes de avaliação do desempenho de uma organização. Sendo que eficiência é a noção 
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que se refere á adequada medida de utilização de recursos para desempenhar determinada 

atividade. Já a eficácia, transcende a mera indagação dos meios e avalia os fins, os resultados. 

Neste aspecto, considera-se que a eficiência não deve pautar se apenas no aproveitamento dos 

meios e recursos disponíveis aos agentes públicos, mas abranger a relação dos meios para com 

os resultados obtidos, em face das necessidades públicas (NOHARA, 2011). 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeição e rendimento funcional. [...] é o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhadas apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos (MEIRELLES, 2011, p. 98).  

 

3.1 – Princípio da eficiência e a relação com o cidadão 

Em concordância aos conceitos já apresentados e por compreender que a gestão pública 

transitou e transita para o caminho da modernização, é de fundamental importância que as ações 

governamentais sejam constantemente avaliadas e acompanhadas pelos cidadãos.  

Cidadão é o “individuo em gozo dos direitos civis e políticos de um Estado” 

(FERREIRA, 2001, p. 153).  

A Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009, que alterou a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao 

determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2016).  

A administração pública atual compreende que o processo de modernização, que mesmo 

a passos lentos, evoluiu consideravelmente nos últimos anos e que as conquistas alcançadas não 

podem ser menosprezadas, principalmente ao considerar a interação entre as pessoas que em 

grande maioria detém de acesso à internet. O Estado sabe que não mais é suficiente resolver o 

problema, “ser eficaz” é necessário obter esse resultado com o maior grau de assertividade e 

com a melhor utilização dos recursos disponíveis “ser eficiente” (GONÇALVES, 2012).  

Para melhor elucidar a relação da gestão pública e o cidadão, foi desenvolvido por meio 

de pesquisa quantitativa o levantamento de informações relativas à idade, conhecimento sobre 

os princípios da administração pública e avaliação da gestão pública brasileira, buscando 

identificar a relação entre o conhecimento do bem público como instrumento propulsor para 

questionamentos acerca da gestão pública brasileira. A amostra da pesquisa referenciou-se em 
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cento e cinquenta alunos dos cursos de bacharelado em Administração e Ciências Contábeis no 

semestre letivo de 2016/1, de uma faculdade privada da região metropolitana de Goiânia – 

Goiás.  

 

4 – Resultados e análise da pesquisa  

A aplicação dos questionários foi realizada com os alunos em momento oportuno, não 

ocorrendo durante o horário de intervalo ou próximo ao término da aula. Todos os questionários 

foram aplicados em sala, sem consulta á material impresso, on line ou ao colega e com presença 

do pesquisador. Os entrevistados não tiveram acesso antecipado ao questionário.  

Os resultados obtidos demonstraram que a maior parcela dos alunos representam a faixa 

etária entre 22 e 30 anos de idade e esse mesmo público ao ser questionado sobre os princípios 

da administração pública, apenas 23 discentes de um total de 77 pesquisados, responderam 

corretamente a pergunta, representando apenas 29,87% da amostra que em quantidade equivale 

a 51,33%. Os alunos entre a faixa etária de 31 a 40 anos, obtiveram 50% de acertos no mesmo 

questionamento, mesmo representando por uma amostra de alunos em quantidade menor. Os 

alunos ao responderem acerca da avaliação da gestão pública brasileira foram enfáticos ao 

avaliarem como “péssima”, representando 48% dos pesquisados. Em média as avaliações nos 

critérios ótimo e bom não alcançaram 13% da amostra.  

A simples pesquisa quantitativa realizada possibilitou identificar que em grande parcela 

dos pesquisados, o conhecimento sobre a administração pública é muito pouco e conflituoso ao 

que se refere à manifestação da crítica desprovida do conhecimento, principalmente por se tratar 

de um tema de expressiva relevância social, política e econômica para o país.  

 
Tabela 1 - Público pesquisado 

Fonte: Primária (2016) 

 

Tabela 2 - Conhecimento sobre os princípios da administração pública 
 

IDADE DOS 
ALUNOS 

22 a 30 anos 22 a 30 anos 31 a 40 anos Acima de 40 
anos 

TOTAL 

nº 49 alunos 77 alunos 18 alunos 06 150 

% 32,67 51,33 12 4 100 
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Fonte: Primária (2016) 

 

Tabela 3 - Avaliação da gestão pública brasileira 

Fonte: Primária (2016) 

*O valor de referencia para cálculo do percentual equivale ao total de alunos pesquisados.   

 

5 – Considerações finais 

O estudo realizado contribuiu para delinear brevemente uma área de vasto debate e com 

riquíssimo valor histórico, e neste aspecto compreende-se que a administração pública vivencia 

um processo acelerado de modernização se comparada com o início. O grande desafio é manter 

o acelerador do desenvolvimento e conduzir com sabedoria a máquina pública.  

O Estado deve compreender que a gestão pública não, mas se realiza apenas com a 

manifestação por parte da cúpula dos três poderes, mas com a interação do povo que está 

ativamente envolvido e que clama por uma gestão eficaz, com resultados que realmente 

possibilite avanços eficientes.  

Referenciando a breve pesquisa realizada, que neste propósito foi uma medida avaliativa 

para elucidar e exemplificar o aspecto de distanciamento que ainda existe em uma considerada 

parcela de estudantes, que precisam aprimorar e conhecer melhor os princípios básicos da 

administração pública. O povo unido é forte, mas o povo unido e consciente dos seus direitos e 

deveres é legitimamente insuperável. O estudo realizado não é uma afirmação engessada e que 

possa ser parâmetro de nivelamento á todos os discentes dos cursos de bacharelado em 

IDADE DOS 
ALUNOS 

22 a 30 anos 22 a 30 anos 31 a 40 anos Acima de 40 
anos 

TOTAL 

nº 11 alunos 23 alunos 09 alunos 02 45 

% 22,45 29,87 50 33,33 30 

CRITÉRIO ÓTIMO BOM RUIM PÉSSIMO NÃO 
RESPONDEU 

nº 08 alunos 11 alunos 57 alunos 72 2 

%* 5,33 7,33 38 48 1,33 
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administração, ciências contábeis ou a todos os brasileiros, mas é uma referência para futuras 

pesquisas de maior profundidade.  

Como exposto no artigo, compreendo que a da administração pública brasileira ainda 

tem um longo percurso, com batalhas duras e desafiadoras á superar, mas se houver bons 

“pilotos” para guiar rumo ao melhor caminho e um povo munido de consciência crítica para 

eleger esses comandantes, é possível assim, vislumbrar um país promissor que tem muito a 

aprender, mas também tem muito exemplo para se orgulhar.  
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RESUMO 
O crescimento da atividade de empreendedorismo no país obtém uma parcela relevante no 
desenvolvimento econômico, as micro e pequenas empresas compõem este cenário 
apresentando benefícios para a economia e a sociedade. No entanto, a sobrevivência e 
mortalidade destes pequenos empreendimentos são entraves que possuem resultados paralelos, 
pois, a maioria dos novos empreendimentos não completa os primeiros dois anos de atividade. 
Desta forma, o estudo visa compreender os fatores que influenciam na mortalidade das micro e 
pequenas empresas no setor de serviços, uma vez, que atividade possui grande importância para 
o cenário econômico e social. Ainda, propor subsídios para melhorias no desenvolvimento do 
empreendimento. Para tal, a metodologia é de cunho bibliográfico e pesquisa descritiva, 
baseando-se em publicações de diversos jornais, livros e anais. Assim, o estudo constatou vários 
fatores que contribuem para o fechamento precoce das micro e pequenas empresas no setor de 
serviços, como: a falta de capital de giro; a carga tributária elevada; falta de conhecimento em 
gestão, planejamento financeiro e outros fatores. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Setor de serviços; Mortalidade da MPE’s. 
 
1. Introdução  

O desenvolvimento econômico do país é composto por várias atividades dos setores 

econômicos e sociais. No Brasil, as micro e pequenas empresas representam 98% das empresas 

existentes, ainda assumem 52% do total de empregos com carteira assinada (SEBRAE – 

Relatório Agenda Estratégica das Micro e Pequenas Empresas 2011-2020). 

O desafio para o cenário do empreendedor é a sobrevivência no mercado, pois há vários 

fatores que contribuem para a mortalidade precoce desses empreendimentos. Os incentivos aos 

micro e pequenos empresários surgem com o intuito de nortear as novas atividades no mercado. 

Entretanto, mesmo com um substancial fluxo de informações, a cada dia mais empresas vem a 

fechar e consequentemente muitos empregos deixam de existir.  

Desta forma, o estudo visa compreender os fatores que influenciam na mortalidade das 

micro e pequenas empresas no setor de serviços, uma vez, que atividade possui grande 
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importância para o cenário econômico e social. Ainda, propor subsídios para melhorias no 

desenvolvimento do empreendimento.  

A constituição no estudo utiliza como metodologia, pesquisa bibliográfica e com 

finalidade descritiva, baseando-se em publicações de diversos jornais, livros e anais. Assim, o 

estudo compõe bases de extrema relevância aos empreendedores, a cidadãos que desejam 

construir seu próprio negócio; estudantes e pesquisadores, uma vez evidenciados as falhas e 

melhorias para a gestão das micro e pequenas empresas. 

2. Metodologia 
Todo o estudo que visa explorar e fomentar o conhecimento nas diversas classes sociais 

utiliza de fontes metodológicas relevantes para uma abordagem enriquecedora. Desse modo, 

como procedimentos metodológicos a pesquisa utilizou de fontes bibliográficas com finalidade 

descritiva, proporcionando o alcance da proposta. 

“A pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao 

estudo e com a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi dito 

sobre determinado assunto” (LAKATOS e MARCONI, 2005).  

A pesquisa descritiva observa, registra , analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los. Buscando conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 

política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do individuo tomado 

isoladamente como grupos e comunidades complexas (CERVO, 1983). 

3. Discussão Teórica  
3.1 Empreendedorismo 

A atividade de empreendedorismo é um marco de desenvolvimento econômico em 

muitos países, considerado como uma alternativa para problemas financeiros por muitos 

estudiosos. Dolabela (2008) afirma que o empreendedorismo não é um tema novo ou um 

modismo, muito pelo contrário, existe desde sempre, desde a primeira ação humana inovadora 

com o objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza. 

Dornelas (2001)descreve que “o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, 

se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”. O espírito empreendedor, é uma 

característica distinta, seja de um indivíduo, ou de uma instituição. Não é um traço de 

personalidade, mas sim um comportamento e suas bases são o conceito e a teoria, e não a 

intuição. (DRUCKER, 2002) 
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O Brasil no programa de atividades do Global Entrepreneurship Monitor [GEM] que 

visa medir a atividade empreendedora nos países ocupa em 2005 a sétima posição no ranking 

de empreendedorismo inicial, estando entre os dez países empreendedores no mundo. Ainda, 

segundo o programa há dois tipos de empreendedorismo ou razão da atividade, o primeiro é o 

empreendedorismo de oportunidade e posteriormente há o empreendedorismo por necessidade 

A atividade empreendedora por necessidade é mais representativa no Brasil, tendo a 

proporção de 50% no total de empreendedores brasileiros no período de 2001 a 2004. Contudo, 

no ano de 2010 segundo GEM a atividade empreendedora inicial (TEA) representa 17,5% no 

ranking, o percentual representa 21,1 % milhões de brasileiros a frente de atividades 

empreendedoras (DORNELAS, 2012). 

3.2 Caracterização das micro e pequenas empresas  

As micro e pequenas empresas representam um crescimento elevado na economia. No 

Brasil, a classificação quanto ao porte da empresa utiliza de critérios quanto: o número de 

funcionários e outro, o faturamento bruto anual, os quais, às vezes, recebem classificações 

diferentes, se considerados os critérios adotados pelos agentes classificadores como; o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística); o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequenas Empresas) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

Social) e também o disposto na legislação vigente aplicável à micro e pequena empresa 

(BRASIL, 2006). 

Segundo o Simples Nacional, a Lei no 9.317/96 e o Estatuto da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841/99) são considerados nestes termos a partir da receita 

bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14; e empresa de pequeno porte a que obtiver receita 

bruta anual superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00.  

O SEBRAE como requisito de classificação utiliza o quantitativo de empregados e a 

RAIS/TEM (Relação Anual de Informações Sociais / Ministério do Trabalho e Emprego) do 

Governo Federal, considera microempresa a indústria que possui até 19 empregados e, no 

segmento de comércio/serviço, a que obtém de 09 empregados. A pequena empresa, na 

indústria, caracteriza-se por ter de 20 a 99 empregados e, no comércio/serviço, de 10 a 49 

empregados. (SEBRAE, 2007) 
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Segundo o BNDES, órgão de financiamento, também classifica o porte de tais empresas 

de acordo com a receita anual, sendo que para as Microempresas a receita operacional bruta 

anual ou anualizada deve ser inferior ou igual a R$ 1.200.000. E, as pequenas empresas devem 

possuir receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$1.200.000 e inferior ou igual 

a R$ 10.500.000 (BNDES, Carta Circular nº 64/2002). 

O IBGE caracteriza as MPE’s por: baixa intensidade de capital, altas taxas de natalidade 

e de mortalidade, forte presença de proprietários e/ou sócios dos negócios, centralização de 

poder, dificuldade de acesso a crédito, confusão entre pessoa física e jurídica, registros 

contábeis pouco adequados, contratação direta de mão de obra, utilização de mão de obra não 

qualificada ou pouco qualificada, baixo investimento em inovação tecnológica, relação de 

complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte (GRAPEGGIA, 2011). 

3.3 Micro e pequenas empresas do setor de serviços 

As Micro e Pequenas Empresas são grandes geradoras de emprego e renda, apresentam 

diversificados produtos e serviços, além de estar inseridas em vários meios sociais e locais da 

sociedade brasileira. Segundo o relatório do Sebrae (2010), aproximadamente 52,3% das 

pessoas economicamente ativas do País, estão empregadas nas MPE’s, estas empresas 

distribuem cerca de 39,4% da massa de remuneração dos empregados e respondem, 

aproximadamente, por 20% do Produto Interno Bruto brasileiro, segundo levantamento 

realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2008. 

Nesse contexto de desenvolvimento e contribuição das micro e pequenas empresas no 

país, a Secretária de Comercio e Serviços (2009) dispões informações acerca da contribuição 

do setor de serviços nessa demanda, pois os serviços representam aproximadamente 80% do 

PIB nos países desenvolvidos e mais de 60% do PIB brasileiro. No plano interno, os serviços 

contam mais de 945 mil empresas atuando no Brasil e 15,8 milhões de empregos, mais de 97% 

do total das micro e pequenas empresas, correspondem a empresas prestadoras de serviços. 

O aumento no setor de serviço deriva das necessidades impostas pela sociedade, pois, 

com a crescente jornada de trabalho e a busca por lazer busca-se no setor de serviços, atividades 

simples, que, no entanto, não há tempo para serem realizadas por profissionais, estudantes, 

famílias. Assim, o serviço passa ser a solução para muitas situações inviáveis para a realização 
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no ambiente familiar, pois o setor aborda desde serviços domésticos à transmissão de dados 

pela internet. 

Os serviços possuem apenas quatro características principais, sejam eles públicos ou 

privados, com fins lucrativos ou não, e que devem ser levados em consideração quando se trata 

de melhorar a qualidade dos serviços ofertados ao usuário, a saber: intangibilidade; 

inseparabilidade; variabilidade e perecibilidade.  

Segundo Gianesi e Correa (1996) alguns fatores contribuem para o aumento no setor de 

serviços, dentre os quais são: o desejo por melhor qualidade de vida e o aumento da sofisticação 

dos consumidores, mais tempo de lazer, a urbanização, e mudanças demográfica, 

socioeconômicas e tecnológicas. 

Para Deming (1990) apud Renestro (2014), a qualidade começa com a intenção, que é 

determinada pelos dirigentes, com vistas a alcançar os públicos interno e externo, tanto os atuais 

quanto os futuros.  

Deste modo, o mercado há um aumento no setor de serviços, sendo o reflexo do mercado 

consumidor e das novas tendências. Uma vez, analisadas as novas necessidades da sociedade, 

muitas oportunidades surgem para empreendedores inovarem, mas, a qualidade do serviço 

prestado é um empecilho para o reconhecimento e desenvolvimento no mercado.  

3.4 Fatores que influenciam a mortalidades das mpe’s  
A oportunidade ou necessidade de obter recursos financeiros é um fator que contribui 

para o aumento do empreendedorismo. No entanto, o empreendedor deslumbrado com a chance 

de crescimento pessoal acaba por cometer deslizes, não obtendo informações suficientes ao 

idealizar seu pequeno negócio culminando com o encerramento precoce das atividades. 

Chiavenato (2007) discorre que o empreendedor para ser bem sucedido não deve apenas 

saber criar seu próprio empreendimento. Deve também saber gerir seu negócio, para mantê-lo 

e sustentá-lo em um ciclo de vida prolongado e obter retornos significativos de seus 

investimentos. Isso significa administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades 

relacionadas direta ou indiretamente com o negócio. 

Entre os estudos realizados pelo SEBRAE (2011), com as empresas constituídas em 

2007 no Brasil a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos de atividade foi de 75,6%, 

essa taxa foi superior à taxa calculada para as empresas nascidas em 2006 (75,1%) e nascidas 

em 2005 (73,6%).  
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Segundo Chiavenato (2008), “nos novos negócios, a mortalidade prematura é 

elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam”. Ainda, discorre sobre 

algumas possíveis causas de mortalidade nas empresas, apresentadas na Tabela: 

 Tabela 1 – As causas mais comuns de falhas no negócio 
Fonte: 

Chiavenato (2008) 
 

Management Center do Brasil (1964) acrescenta, um dos principais problemas 

enfrentados pelas pequenas empresas a falta de financiamento e capital humano adequado para 

gerenciá-las; as altas taxas tributárias; a falta de pesquisas de mercado; a sensibilidade ás 

alterações dos ciclos econômicos e a tomada de decisões apressadas e mal planejadas. 

Mahamid (2012) apud Santini (2015) identificou os cinco principais fatores potenciais 

da falência de MPE, tais como instabilidade no custo de matérias-primas dos produtos 

fabricados ou de serviços prestados; falta de controle na gestão de clientes, que incorre no 

crescimento do atraso em recebimentos de vendas a prazo; falta de critério na concessão de 

descontos; falta de experiência administrativa, ou seja, pouco conhecimento nas áreas de gestão, 

economia, contabilidade e marketing; baixo poder de competição das empresas, o qual está 

ligado às cinco forças de Porter (1992), e limitações ou carência no crédito para suprimento e 

manutenção das atividades da empresa. 

Inexperiência- 72% 

Incompetência do empreendedor 
Falta de Experiência de campo 

Falta de experiência profissional 
Experiência desiquilibrada 

Fatores econômicos - 20% 

 
Lucros insuficientes 

Juros elevados 
Perda de mercado 

Mercado consumidor restrito 
Nenhuma viabilidade futura 

Vendas Insuficientes - 11% 

 
Fraca competitividade 
Recessão econômica 
Vendas Insuficientes 

Dificuldade de estoques 

Despesas excessivas - 8% 

 
Dividas e cargas demasiadas 

Despesas operacionais 

Outras causas - 3% 

 
Negligencia 

Capital insuficiente 
Clientes insatisfeitos 

Fraudes 
Ativos insuficientes 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO  ISBN: 978-85-5806-001-1 
 

Destarte, há inúmeras dificuldades enfrentadas pelos empreendedores ao engajar um 

negócio, os fatores que levam ao sucesso ou insucesso, iniciam desde a capacitação profissional 

ou obtenção de conhecimentos prévios a recursos financeiros, o que ocasiona uma preocupação 

em criar mecanismos para melhoria no desempenho dos pequenos negócios. 

3. 5 Contribuição para eficácia da atividade empreendedora 

No Brasil o desenvolvimento da economia e o cenário político não foram propícios para 

o desenvolvimento da atividade, somente no fim da década de 90 obtiveram-se as primeiras 

iniciativas do empreendedorismo, fator provenientes principalmente do alto nível de 

desemprego no país, sendo por esta razão a maior taxa de atividade em frente ao 

empreendedorismo de oportunidade. 

Deste modo, os fatores para a falência prematura do empreendimento iniciam 

freqüentemente pela falta de informação ou conhecimento aliado a formação profissional, pois 

raramente a inexperiência obtém sucesso no mercado, logo, substituído pelos concorrentes. O 

fator econômico, referido à instabilidade do mercado e o desemprego ocasionou um fluxo 

continuo de crescimento de empresas e o fechamento prematuro. 

Assim, um instrumento de auxilio para a iniciativa de abrir o próprio negócio é o 

instrumento SWOT, pois a formulação da estratégia competitiva requer a analise dos ambientes 

da organização.  

O instrumento SWOT é um mecanismo que consiste em avaliar o ambiente externo e 

interno, através das quatro variáveis denominadas: Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por meio deste instrumento é 

possível conhecer os pontos fortes e críticos daorganização, possibilitando utilizar das 

oportunidades, forças e também meios de conter as fraquezas e ameaças. 

Além deste instrumento, outro fator essencial para a criação do empreendimento é a 

formação do plano de negócio, “sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e 

autoconhecimento, e, ainda, permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócio” 

(DORNELAS, 2012). 

Desta forma, o conhecimento, a busca de informação é um pilar fundamental para o 

inicio de um empreendimento, pois é evidente a necessidade de conhecimento para o sucesso 

empreendedor. Logo, a partir de estudos realizados por órgãos no país e a constante taxa de 

mortalidade das empresas, houve a criação de politicas de incentivo e apoio ao micro e pequeno 
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empreendedor visando o aumento de empreendimentos e o sucesso no mercado, haja vista, que 

a atividade empreendedora é vista como uma alternativa para o desenvolvimento econômico e 

social.  

Assim, no Brasil órgãos como o SEBRAE oferecem uma série de iniciativas de apoio 

ao desenvolvimento tecnológico, como o Empretec, onde há cursos de capacitação gerencial 

em parceria com o PNUD e o Ministério das Relações Exteriores, além de bolsas de estudos de 

formação e treinamento em parceria com o SENAI e o IEL. (IEDI, 2000) 

Destarte, órgãos públicos e privados, universidades, parques tecnológicos e entidades 

financeiras proporcionam auxilio e incentivo ao pequeno empreendedor, visando o crescimento 

das empresas e a diminuição do insucesso, ocasionando desenvolvimentos e benefícios em 

diversas áreas sociais, politicas e econômicas. 

4.Conclusão 

O crescimento da atividade empreendedora e os níveis de falência são evidenciados 

por vários estudos desenvolvidos em ambiente nacional e internacional. As politicas de apoio a 

esse novo seguimento estimulam e apoiam o pequeno empreendedor. No entanto, fatores 

culturais e sociais são entraves que dificultam a formação do empreendedor, logo, os incentivos 

ainda não oferecem suportes suficientes para a sobrevivência das micro e pequenas empresas, 

mas é evidente os benefícios a classe empreendedora no país. 

As vantagens no crescimento das micro e pequenas empresas são inúmeros, desde a 

contribuição para o PIB (Produto Interno Bruto) como também a classes sociais, com as maiores 

oportunidades de emprego. O setor de serviço aloca grande participação na classe 

empreendedora, visto as mudanças de hábitos sociais, novas necessidades de consumidores, o 

que evidencia maiores exigências e inovação dos pequenos empreendedores.  

Deste modo, os fatores que provocam a mortalidade prematura dos pequenos 

empreendimentos apresentam a inexperiência ou falta de conhecimento como principal 

agravante para o desenvolvimento do empreendimento. Contudo, como sugestão para este fator 

sugere-se a utilização da ferramenta SWOT e a formação do plano de negócio, pois são suportes 

viáveis a empreendedores que não detém de formação profissional ou pouco estudo, cabendo o 

interesse primordial para desenvolver e obter sucesso no empreendimento. 
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Resumo: 

O desejo de empreendedores em abrir o próprio negócio como forma de complementar ou garantir a renda 
familiar, aliado a hipótese da facilidade de abrir um negócio no ramo de alimentação, levou ao aumento na 
procura de investidores que buscaram nesse setor alimentício uma oportunidade. Com a nova onda de 
alimentação rápida e barata, que aparentemente requer investimentos baixos, destacam-se os Food Trucks, 
caminhões itinerantes que vendem comidas. Procurou-se, então, analisar a razão destes empreendedores quanto 
a entrada no mercado, e qual era a situação deste. Realizou-se uma entrevista gravada baseada em roteiro de 
perguntas com oito empresários. Identificou-se que 50% deles buscaram neste ramo uma forma de aumento de 
sua renda. E quando questionados pela razão de optaram pelo setor de Food Trucks, 37,5% dos proprietários, 
afirmara acreditar que esses eram uma tendência no mercado. Em contra partida, grande parte dos 
empreendedores, afirmaram ter encontrado dificuldades perante as regularizações dos órgãos públicos, que 
tornaram o aparente baixo investimento do ramo, em algo muito maior. Os empresários encontraram nestas 
dificuldades, um obstáculo que os impedem de empreender corretamente e, portanto, gerar novos empregos.  

 

Palavras-chave: Food Trucks, empreendedorismo, tendência. 

1. ntrodução 

Os empreendimentos de refeições fora do lar se tornaram um dos mais numerosos do 

país, devido ao aumento da procura pela alimentação pronta fora do ambiente doméstico 

(VENTURI, SOUZA E LENZI, 2004). A ampla divulgação sobre casos de sucesso rápido no 

ramo tem gerado grande atração à inserção de novos empreendimentos no segmento, já que 

muitas pessoas o veem como uma fonte de renda certa, acreditando na facilidade de iniciar e 

continuar neste mercado (MARICATO, 2009). Segundo estudo divulgado pelo IBGE  
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(BRASIL, 2003, p. 29), existe: 

uma preferência do pequeno investidor para o ramo de alimentação, devido aos 
seguintes fatores: maior facilidade para se estabelecer no negócio; mercado com boa 
perspectiva, pois tende a acompanhar o crescimento populacional; maior perspectiva 
de retorno do investimento a curto prazo, pois atende às necessidades básicas da 
população; e utilização de mão-de-obra barata e não qualificada. 

Maricato (2009, p. 14) afirma que grande parte dos empreendedores desse setor 

“montam e administram seus estabelecimentos movidos por intuição, muito trabalho, às vezes 

por talento e experiência adquirida em outros setores da economia”, onde “quase todos os 

empresários do setor aprendem na prática, em meio a erros e acertos”.  

Dornellas (2008, p. 23) indica como empreendedor “aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados” sendo 

que “o processo empreendedor envolve todas as funções, atividades e ações associadas a 

criação de novas empresas”. 

Dentro do setor de alimentação, um mercado em crescimento e por isso intitulado pelo 

SEBRAE como “uma tendência [...] em todo mundo”, é o de Food Trucks, afirmando que este 

proporciona “a possibilidade de vender comida boa, simples, rápida e barata ao público que 

cada vez mais come na rua, procurando preços atrativos e sem muito tempo” (SEBRAE, 2015, 

p. 6).  

Estes veículos remontam sua origem aos Estados Unidos, aproximadamente no ano de 

1860, quando um caminhão militar foi adaptado para transportar a alimentação dos tocadores 

de rebanho (SEBRAE, 2015). 

Para Linnekin et al. (2011, p. 37): 

o termo ‘Food Truck’ se refere a um veículo motorizado – geralmente customizado – 
de onde um operador vende comida a consumidores. Estes caminhões apresentam 
tipicamente facilidades para cozinhar que o preparador utiliza para preparar a comida 
– às vezes customizada de acordo com um pedido particular de um consumidor. 
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Nesse contexto, por meio desta pesquisa, buscou-se analisar como se deu a entrada dos 

empreendedores no ramo de alimentação denominado Food Trucks, e como se caracteriza o 

atual mercado destes. 

2. Metodologia 
A pesquisa caracteriza-se por ser transversal e observacional com abordagem quali-

quantitativa, sendo realizada a partir da aplicação de um roteiro de entrevista com os 

responsáveis pela criação e gestão dos serviços de alimentação intitulados Food Trucks. Para a 

realização da pesquisa e identificação da amostra, ocorreu, em primeira etapa, o contato com a 

Associação Paranaense de Food Trucks (APFT), a qual informou haver um registro somente de 

veículos associados a esta. Sendo assim, escolheu-se como amostra os veículos associados à 

APFT, composta por 45 Food Trucks. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná sob o parecer n° 1.310.396. 

Posteriormente, os responsáveis por esses veículos foram contatados através de e-mail 

disponibilizado pela associação ou pelas páginas das empresas em redes sociais, e dos 45 

empreendimentos, oito concordaram em participar da pesquisa.  

Todos os entrevistados possuíam mais de 18 anos participaram da entrevista 

individualmente para garantir o sigilo das informações, a qual foi realizada somente após a 

assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Termos de Autorização 

Institucional (TAI) e os Termos de Autorização dos Proprietários, o último quando o 

participante não era o proprietário. 

A entrevista foi gravada pelos pesquisadores com o auxílio de um gravador da marca 

SONY, sendo integralmente transcrita após sua realização, respeitando fielmente o seu 

conteúdo e estando em consonância com a Resolução CNS 466/12. 

Após a transcrição dos dados, foram organizados por conteúdo, para o agrupamento das 

informações.  

 

3. Resultados e Discussões 
Inicialmente a amostra da pesquisa era composta por 45 Food Trucks. Destes, 32 não 

aceitaram participar da pesquisa (71,1%), dois não tinham empresa formalizada, apesar de 

estarem associados à APFT, e três eram empresas que só comercializavam bebidas, os quais 

optou-se por não realizar a pesquisa por terem dados diferentes.  Desta forma, a perda amostral 
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foi de 82,2%, sendo a pesquisa realizada com oito Food Trucks de todos os segmentos de 

alimentação, sendo: 12,5% do segmento de doces e cafés, 12,5% de tapioca, 12,5% de comida 

oriental e 62,5% sanduíches e hambúrgueres. 

 

3.1. Escolha do mercado 
 

Questionados sobre a razão de escolherem o mercado de Food Trucks para atuarem, 

37,5% dos entrevistados afirmaram que cozinhavam em casa ou para amigos antes de optarem 

pelo empreendimento e tinham isso como hobby, sendo possível visualizar tais constantes nos 

seguintes: 

“Queria uma coisa [...] que gostasse de fazer [...] não sabia o que era, ficava pensando 
e sempre cozinhando em casa. Minha esposa falou que acha que eu deveria trabalhar 
com isso. Eu disse que tinha muita gente. Ela falou pra fazer por hobby e comecei a 
vender pros vizinhos e todo mundo gostava, vi na TV reportagem um programa [...] 
de food truck, e achei legal, não tinha muita coisa no Brasil na época, e falei vou tentar 
fazer isso em Curitiba, o pessoal é bastante receptivo pra coisa diferente. E montei o 
truck”. (F.T. 3) 
“Ah é um sonho antigo né, eu sempre gostei de cozinhar desde pequeno, fazia e faço 
pros amigos né em casa eu só cozinho, então é uma coisa que eu sempre quis fazer”. 
(F.T.6) 

Ainda, 50% deles afirmaram que queriam montar um negócio, principalmente para 

aumentar a renda. Na fala do F.T. 1 pode-se perceber que a opção de abrir um negócio no 

segmento de alimentação por vezes se dá para complementar ou garantir a renda familiar: 

“A gente tava buscando [...] uma renda um pouco melhor né, extra, a gente queria 

uma oportunidade pra empreender”. (F.T 1) 

Tais ideias vão de encontro com estudo publicado por Pigatto e Nishimura (2012, p. 7), 

que traçam um perfil de empreendedores em serviços de alimentação de rua, afirmando que os 

empresários deste setor procuram “uma oportunidade de ganhos maiores e novos desafios”, mas 

que um percentual muito baixo dos mesmos, tem alguma experiência prévia no ramo 

alimentício (PIGATTO E NISHIMURA, 2012). É muito comum que a área de alimentação seja 

percebida como um segmento de sucesso garantido e que isto motive novos 
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empreendedores para investimentos. O que a maior parte não percebe é que este 

segmento apresenta muitas variáveis para o atingimento do sucesso e que uma gestão não 

planejada pode gerar grandes dificuldades na sobrevivência. 

A escolha do mercado de Food Trucks foi pautada, por 37,5% dos entrevistados, no fato 

de acreditarem ser uma tendência de mercado. Conforme fala do F.T. 6: 

“O food truck vem dessa tendência ai [...] o mercado hoje tá mais favorável pra isso é 
uma coisa que tá mais na moda, digamos assim, então foi por isso que a gente optou 
pelo food truck”. (F.T. 6) 

A tendência segue alinhada ao aumento pela alimentação fora de casa, sendo crescente 

a procura por esse tipo de serviço pelos brasileiros, principalmente no segmento de fast food, 

resultado da vida agitada dos grandes centros urbanos (LEAL, 2010). Weber (2012) destaca 

que os Food Trucks são importantes nas cidades principalmente por serem a possibilidade de 

empreendedores criarem um negócio de baixo custo que pode se tornar um estabelecimento 

seguro e financeiramente estável. 

Dornellas (2008, p. 24) indica que a escolha de se tornar empreendedor “ocorre devido 

a fatores externos, ambientais e sociais, a aptidões pessoais ou a um somatório de todos esses 

fatores”, sendo estes importantes na criação de uma nova empresa.  

Tendo inicialmente a intenção de ter um ponto fixo e por acreditarem na sua 

inviabilidade por ser elevado o investimento inicial, 37,5% entrevistados optaram por abrir um 

empreendimento em que não se fazia necessário ter um ponto fixo, facilitado pela sua 

mobilidade e, dessa forma, por ser aparentemente mais rápido e barato, como visto nas falas 

seguintes: 

“ Pela rapidez que era pra colocar o projeto pra andar, e por ser mais barato fazer”. 
(F.T. 4) 
“Eu vi no food truck uma opção que eu não precisaria ter um ponto fixo, eu seria 
itinerante, e eu iria atrás do meu cliente, até como uma divulgação pra num futuro 
ter uma [empresa] fixa”. (F.T. 7) 

Outro fator de interesse desta pesquisa foi identificar o tempo de vida destes 

empreendimentos. Ficou evidente que 12,5% deles têm mais de um ano, sendo este do segmento 

de comida oriental. Outros 37,5% têm de 10 a 12 meses de existência, sendo um deles 

especializado em doces e cafés e outros dois em hambúrgueres. Por fim, 50% têm menos de 10 

meses de existência, sendo estes do segmento de hambúrgueres. Estes dados têm referência no 

mês de abril de 2016, momento em que foram concluídas as entrevistas. Observa-se que grande 

parte das empresas deste segmento é jovem em sua existência, principalmente por ter 
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encontrado dificuldades para construir o seu veículo, aliado a falta de modelos como referência. 

Portanto, estes empresários são pioneiros no mercado de Food Trucks em Curitiba. 

 

3.2. Mercado de Food Trucks em Curitiba 
 

Questionados sobre as vantagens de um negócio do tipo Food Truck em relação a outros 

empreendimentos de alimentação, 12,5% destacaram a vantagem de migrarem atrás dos 

clientes, sendo dessa forma itinerantes. Na frase a seguir é possível evidenciar esta intenção:  

“Eu acho que a vantagem é você poder estar em vários lugares você ir atrás do cliente 
né, não esperar o cliente ir atrás de você; essa coisa é que chama mais atenção; é o 
que eu gosto, ser mais itinerante”. (F.T. 6) 

Na mesma linha de flexibilidade de clientes, explanado pelo F.T. 6, outro proprietário 

destacou a variação da renda dos públicos em locais distintos como sendo uma vantagem: 

“As vezes você vai pra um local que tem um poder aquisitivo muito alto, as vezes é o 
contrario, então você trabalha com mix de pessoas” (F.T. 8) 

Alguns citaram ainda que o impulso à abertura dos Food Trucks se deu por acreditarem 

que os custos operacionais e administrativos seriam menores. Conseguir estacionar e servir 

clientes em diferentes lugares, incluindo bairros nobres, onde os custos com aluguéis seriam 

maiores em caso de locais fixos, é uma das vantagens relatadas pelos empreendedores. 

Entretanto 50% dos entrevistados citaram os problemas referentes às regulamentações, 

tais como as exigidas pelo Decreto n° 622/2015 da prefeitura de Curitiba, como desvantagens 

do segmento: 

“[...] é uma coisa nova então a gente tem muito problema com a prefeitura, até a 
regulamentação dos trucks, a regulamentação da profissão em si, então tem essas 
desvantagens”. (F.T. 7) 

Além disso, 25% deles citaram que, por estarem expostos ao ar livre, têm problemas 

relacionados ao clima, que é imprevisível. Em dias de chuva ou dias de muito frio, por exemplo, 

evidencia-se a redução no comparecimento de clientes, gerando diminuição das vendas e 

lucratividade. Apesar de poderem ir e vir conforme interesses e perspectivas de vendas, não é 

possível garantir que os clientes apareçam e consumam: 

“A desvantagem é o tempo né, Curitiba é muito complicado; é chuva direto, é frio 
[...]. Quando chove, pra gente não tem movimento nenhum, então a pior parte é o 
tempo”. (F.T. 6) 

O SEBRAE (2015) afirma que o mercado de rua sempre precisa estar atento às 

condições meteorológicas, uma vez que condições desfavoráveis afastam os clientes. 
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Sobre as dificuldades em abrir um empreendimento do tipo Food Truck, 25% dos 
entrevistados citaram que a inexperiência de atuar neste ramo, além da falta de fornecedores 
que produziam ou adaptavam os veículos para a produção e distribuição de alimentos, são 
relevantes:  

“A gente não tinha fornecedores bons em Curitiba [...] a maior parte das empresas em 
Curitiba que fazem hoje food truck, motor home, essas coisas, não tem [...] uma das 
liberações pra desenvolver trucks. Então a gente não tinha uma estrutura, uma 
indústria, bem formada e estruturada, pra desenvolver trucks. Então tem essa coisa, às 
vezes você vai montar um negócio e a indústria não ta preparada”. (F.T. 1) 

O F.T. 8 destacou também a necessidade de ir a outro estado atrás de empresas que 

realizassem a montagem de seu veículo, pois não encontrou esta capacitação no estado do 

Paraná. Ainda, 62,5% dos entrevistados declararam que as questões que dizem respeito às 

regulamentações com prefeituras e as burocracias existentes para a abertura deste tipo de 

serviço, como sendo geradores de problemas em sua estruturação: 

 
“Ah, a maior dificuldade é a burocracia. Até hoje ainda não tem né, órgãos que 
entendam como é o food truck, eles colocam na mão de pessoas que não sabem. Tem 
vários órgãos aí que a gente vai e o pessoal diz ‘ah eu ainda não sei como vai funcionar 
então como é que eu vou regulamentar pra você? Como é que eu vou te dar um 
alvará?’”. (F.T. 6) 

Sobre a questão da regulamentação própria para os Food Trucks no Brasil e no estado 

do Paraná, os entrevistados referenciam que os empreendimentos de Food Trucks têm tido 

dificuldades, pois não há clareza nas adequações ou regulamentações específicas ao segmento, 

dificultando a execução de normas, leis e regulações:  

“ Eu briguei pra ter a lei, a gente, com a associação [APFT], queria que a lei existisse, 
porque é muito bom você que é consumidor ir comer num truck e saber que tá dentro 
da vigilância sanitária, que o cara não ta usando produtos de baixa qualidade que você 
tem condições mínimas de higiene e segurança alimentar”. (F.T. 1) 
“Hoje a lei em Curitiba ela não facilita o nosso trabalho, ela dificulta. E o processo 
ainda pra você regularizar o truck é muito moroso e caro, [...] teve um monte de 
mudança no meio da lei, [...] então assim, eu me sinto um pouco prejudicado“. (F.T. 
1) 

Além disso, citaram que em outros Estados, como em São Paulo e Santa Catarina, os 

empreendimentos desse tipo não encontram o mesmo cenário: 

“Você vê nos outros estados, a coisa tá mais agilizada. Em Santa Catarina, aqui do 
lado, [...] funciona, tem evento ali direto, [...] tem a regulamentação, tem tudo certinho 
[assim como] São Paulo. Em Curitiba tá meio travado”. (F.T. 6) 
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O F.T.8 manifestou o seu descontentamento, pois acredita que a prefeitura não está 

verdadeiramente interessada em apoiar empreendedores que tentam abrir novos negócios, gerar 

renda e empregos: 

“Eu me sinto completamente decepcionada, sem nenhum apoio porque a prefeitura, 
ela realmente não se importa, ela não se interessa que você tá começando uma nova 
empresa, tá gerando um negócio, tá gerando um trabalho”.(F.T. 8) 
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A burocracia na abertura de empresas é um aspecto presente em todos os setores, sendo 

que Maricato (2009, p.40) afirma que “a legalização de um estabelecimento exige uma 

maratona por órgãos governamentais”. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV/Ibre) afirma que 2,6 mil horas são dedicadas a resolver questões burocráticas por 

empresas brasileiras, diferente das 175 horas gastas nos Estados Unidos e 405 horas na 

Argentina (SANT’ANNA, 2016). 

 De acordo com Sant’anna (2016), o governo federal anunciou várias medidas com o 

intuito de desburocratizar a abertura de pequenas empresas, tendo como intenção diminuir o 

tempo de espera para sua formalização, que ultrapassa dois meses na cidade de Curitiba. 

Entretanto, essas medidas ainda não estão sendo executadas e não beneficiam a vida dos 

pequenos empresários. Destaca ainda que com esses entraves, as pequenas empresas não estão 

mais conseguindo participar da geração de empregos no país, condição que sempre foi destaque 

nesse setor (SANT’ANNA, 2016).  

 É importante ressaltar que Chiavenato (2012) destaca a criação de empregos como uma 

das funções do empreendedor, sendo este fator de desenvolvimento econômico da região em 

que atua.  

 Sobre a regulamentação desses veículos para atuarem como comerciantes de alimentos, 

a cidade de São Paulo constitui-se como pioneira no assunto, pois aprovou o seu decreto em 

maio de 2014 regulamentando a atividade na rua e vias públicas.  Em Curitiba, a Lei nº 14634 

foi sancionada pelo prefeito em 14 de abril de 2015 e regulamentada pelo Decreto nº 622/2015. 

O Decreto nº 622/2015 obriga os comerciantes a serem licenciados juntamente ao 

DETRAN, além de terem alvará para funcionamento e documento de licença sanitária do 

veículo, sendo que este deve passar por uma vistoria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

e deverá ter licença concedida pela Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), conforme cita 

o Art. 6 deste Decreto:  

Art.6º O veículo utilizado para “food trucks” deverá estar devidamente licenciado 
junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e atender, no mínimo, aos 
seguintes requisitos para a expedição da licença para a exploração da atividade: 
I - constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV a  
classificação do veículo, a qual possibilite a exploração comercial, nos moldes da 
regulamentação de trânsito; 
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II - estar devidamente vistoriado e autorizado pela Secretaria Municipal da Saúde 
mediante aapresentação do CRLV e Anotação de Responsabilidade Técnica- ART 
para instalações complementares; 
III - de posse dos documentos listados nos incisos acima, deverá ser protocolado na 
Secretaria Municipal do Urbanismo requerimento para concessão de licença, 
mediante pagamento de taxa prevista em norma específica. 
 

O SEBRAE (2010) afirma que o surgimento desse mercado se deu através da vontade 

dos empresários em abrirem seus primeiros restaurantes com um custo mais baixo, por não 

terem a necessidade de um ponto fixo e estarem em ligação direta com o público. Entretanto, 

alguns Food Trucks declararam perceber que a soma de todos os gastos, após abrirem a 

empresa, foi maior do que se tivessem uma loja em local fixo. Ainda, citaram que as 

especificações feitas pela prefeitura são agravantes para aumento desses custos. Isso se deve ao 

fato que, de acordo com o depoimento dos proprietários de Food Trucks, após a abertura da 

empresa, surgem gastos não identificados previamente, principalmente os provenientes de 

ajustes necessários à sua regulamentação, os quais acumularam e acabaram dificultando a 

dinâmica dos empresários. 

 

4. Conclusões 

 

Os empresários desse setor encontravam-se, em sua maioria, iludidos quanto ao 

mercado de Food Trucks, acreditando ser este uma tendência em expansão contínua. A escolha 

desse setor, pelos empresários, se deu primordialmente por acreditarem nesse segmento como 

uma forma de obterem um ganho extra, sendo estes empreendedores por necessidade. Além 

disso, muitos tomaram a decisão de abrir uma empresa com serviço itinerante por acreditarem 

que a somatória de custos seria menor, sendo um ótimo caminho para quem deseja começar a 

empreender.  

Dentro da amostra, houve divergência entre respostas sobre a atual situação do mercado. 

Além disso, ressalta-se que, para a elaboração desta pesquisa, inicialmente buscou-se definir a 

amostra através desses registros de veículos pelo corpo de bombeiros de Curitiba, bem como 

de registros de alvarás sanitários pela vigilância sanitária da cidade, mas nenhum  

destes órgãos públicos tinha registros desses empreendimentos. Esses dados demonstram uma 

falta de clareza sobre o presente e o futuro dos Food Trucks na cidade de Curitiba. Os 
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empresários demonstram insatisfação quanto à regulamentação dos órgãos públicos, pois se 

sentem estagnados e sem seu apoio. Apontam o encontro de barreiras provenientes desses 

órgãos como pontos de dificuldades para quem deseja abrir uma nova empresa, gerar empregos 

e, dessa forma, empreender.  
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Resumo: O processo de elaboração e implementação do Plano de Negócios, em 
empreendimentos de pequeno porte, configura-se como um diferencial em um meio 
competitivo de empresas em fase de iniciação ou consolidação no mercado. O planejamento de 
empreendimentos criativos possibilita o conhecimento e a compreensão do ambiente 
empreendedor com ênfase na Economia Criativa. Neste sentido, buscou-se neste artigo ressaltar 
as categorias empreendedorismo e economia criativa como elementos fundamentais para a 
sustentação da economia local e global, no contexto contemporâneo de necessidade de 
superação da crise e geração de oportunidades. Para tanto o objetivo deste estudo é compreender 
a atuação do Plano de Negócios como ferramenta de suporte na criação, organização e sucesso 
de empreendimentos criativos vinculados à incubadora Amazonas Indígena Criativa – AmIC. 
A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo e descritivo, com base na pesquisa de campo, 
coleta de dados realizada pela aplicação de formulários e análise dos dados. Os resultados 
indicaram que os empreendedores assessorados veem no plano de negócios um instrumento 
importante para alavancar os resultados positivos em suas empresas e indicam ainda a 
relevância da parceria com a incubadora, os desafios encontrados na formulação do plano de 
negócios para atuar como ferramenta estratégica de sucesso para o empreendimento, tendo 
como dificuldade à adaptabilidade a cultura empreendedora.  
 
Palavras-chave: Plano de Negócios, Empreendimentos Criativos, Incubadora. 
 

1. Introdução 

A prática do empreendedorismo mostra-se cada vez mais frequente no Brasil como 

opção de carreira, frente às dificuldades socioeconômicas que assolam o país principalmente 

em tempos de que crise onde se percebe uma redução de oportunidades no mercado de trabalho 

formal. Essas consequências levam as pessoas, com ou sem tino empreendedor, a abrirem seu 

próprio negócio.  

Esse movimento tem delegado ao Brasil uma participação no ranking dos sete países 

que mais empreendem no mundo, aponta a pesquisa realizada pelo Global Entrepeneurship 
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Monitor – GEM, 2005.  Ainda de acordo essa pesquisa, há aproximadamente 17 milhões de 

empresas no país, sendo que em sua maioria caracterizam-se como micro ou pequenas 

empresas, portanto pode-se dizer que o índice de pessoas que abrem o seu próprio negócio no 

País é bem elevado (PEREIRA; ARAÚJO; WOLF, s/d). 

Neste sentido, a problemática deste estudo refere-se a como o plano de negócio contribui 

para o estágio inicial de um empreendimento criativo, visto que é uma Incubadora de Economia 

Criativa e seus empreendedores incubados se enquadram nesse quesito. Considera-se que o uso 

de ferramentas de planejamento, organização, execução, controle e análise capazes de 

minimizar os erros na gestão e identificar oportunidades de investimento para alavancar os 

negócios do empreendimento.  

Hoje em dia a utilização destas ferramentas é essencial para a sustentabilidade da 

empresa, que deve se atualizar constantemente e observar como o mercado se comporta para 

buscar alternativas para driblar os desafios.  

O plano de negócios é uma ferramenta de planejamento que toda empresa que está 

iniciando deve construir, que possibilita ao empreendedor ter uma visão teórica da sua empresa 

e com isso analisar a viabilidade de implementação do seu projeto mesmo em um ambiente de 

mercado frágil e sem perspectiva de melhora. Este é o primeiro passo para ter uma empresa de 

grande potencial (DORNELAS, 2008). 

O objetivo do presente estudo é compreender a atuação do plano de negócio como 

ferramenta de suporte na criação, organização e sucesso de empreendimentos criativos 

vinculados à incubadora Amazonas Indígena Criativa – AmIC. 

1.1.Materiais e Métodos 

Para a obtenção dos dados da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa com 

enfoque descritivo. A pesquisa bibliográfica foi utilizada no processo de fundamentação teórica 

sobre as principais categorias de estudo e a pesquisa de campo para obtenção dos dados.  O 

universo da pesquisa corresponde aos empreendedores criativos em Parintins e a amostra é 

realitiva aos 04 empreendedores criativos assessorados pela Incubadora AmIC, que atuam no 

setor criativo da produção do artesanato. Os instrumentos de coleta de dados foram a aplicação 

de formulários, análise de Swot, análise documental dos planos de negócios elaborados e 

realizados com os assessorados, revisão de literatura em todas as etapas de execução do mesmo. 
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Para a realização da aplicação de formulários foi informado aos sujeitos participantes da 

pesquisa os objetivos e finalidades da coleta de dados. 

 

2. Economia criativa 

Segundo Miguez (2007) a economia criativa refere-se ao conjunto distinto de atividades 

assentadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos incorporam 

propriedade intelectual e compreendem desde o artesanato tradicional às complexas cadeias 

produtivas, que pode abranger diversos campos de atividades como: arquitetura, artesanato, 

tecnologia, turismo, biojóias, dança, cinema entre outros. Enfatizando as diversas atividades 

que engloba a economia criativa, Miguez (2007, p.97) ratifica que a “a economia criativa é um 

dos setores mais dinâmicos da economia global”. 

Para Howkins (2003) a economia criativa consiste em transações de mercadorias de 

produtos considerados criativos em razão de sua novidade ou originalidade, tendo como fonte 

de riqueza a transformação de ideias e conteúdos simbólicos em produtos de mercado. 

No Brasil, o Ministério da Cultura (2012) define como setores criativos aquelas 

atividades cuja geração do valor econômico ocorre por meio da capacidade da exploração da 

propriedade intelectual, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social. 

Ainda no plano da secretaria da economia criativa, o Ministério da Cultura (2012) afirma 

que a economia criativa só pode ser desenvolvida no Brasil, de forma consistente, se 

incorporasse na sua conceituação princípios relacionados à realidade nacional, como a 

diversidade cultural do país, a questão da sustentabilidade como fator de desenvolvimento local, 

a inovação cultural e a inclusão social através da economia cooperativa e solidaria.  
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Figura 01 – Princípios norteadores da Economia Criativa brasileira 

 
Fonte: Ministério da Cultura (2012) 

 

A figura 01 indica graficamente os princípios norteadores da economia criativa 

brasileira. Sendo assim, percebe-se que a economia criativa está relacionada diretamente com 

a capacidade intelectual que as pessoas têm de transformar ideias e cultura em produto de 

mercado.  

 

2.1. Incubadora Amazonas Indígena Criativa 

Atualmente no Brasil são quatorze incubadoras vinculadas a Rede Incubadoras Brasil 

Criativo. As incubadoras com ênfase no setor criativo visam à fomentação da economia criativa 

em suas regiões, atuando no desenvolvimento econômico local em suas áreas de abrangência 

(BRASIL, 2016a). 
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A incubadora Amazonas Indígena Criativa (AmIC) é uma incubadora de 

empreendimentos criativos recém criada pela parceria estabelecida entre o Ministério da 

Cultura e a Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas.  

A AmIC está localizada no município de Parintins-AM, onde desenvolve suas 

atividades com foco na assessoria aos empreendimentos e arranjos econômicos culturais para o 

fortalecimento de políticas e processos culturais sustentáveis. A Incubadora Amazonas 

Indígena Criativa-AmIC, até o presente momento atua diretamente na assessoria a 

empreendedores artesãos do ramo das biojóias, artesanato decorativos e utilitários.  

Além de Parintins, a AmIC tem como área de abrangência o território do Baixo 

Amazonas, correspondente a uma área de 107.507,60 Km². Composto por 07 municípios: 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e 

Urucará. A população total do território é de 242.180 habitantes, dos quais 103.711 vivem na 

área rural, o que corresponde a 42,82% do total. Possui 9.130 agricultores familiares, 3.450 

famílias assentadas e 04 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,68 (BRASIL, 2016b).  

Esse trabalho vem sendo desempenhado pela incubadora AmIC e sua equipe, formada 

por 14 membros que desempenham funções individuais e coletivas, promovendo um novo olhar 

sobre os empreendimentos criativos locais, em especial do segmento do artesanato e turismo. 

Atuando na perspectiva da economia criativa como uma estratégia para driblar a crise 

econômica que afeta a toda sociedade.  

 
3. Plano de Negócios 

O Plano de Negócios pode ser considerado um passo importante para a abertura ou 

expansão de um empreendimento. O empreendedor, muitas vezes, tem um plano em mente, 

mas para que esse empreendimento prospere é mister a transformação das ideias em um 

documento formal que as direcione (CHIAVENATO, 2011). 

Neste sentido, um plano de negócio corresponde a um documento que descreve por 

escrito quais os objetivos de um negócio, permitindo a identificação e restringindo os possíveis 

erros no gerenciamento do empreendimento, ainda no papel, evitando de estes equívocos ser 

concretizado no mercado, o que implica perdas econômicas que podem ser decisivas para o 

empreendedor em início e mesmo em expansão no mercado (ROSA, 2007).  

Segundo Dornelas (2008, p. 84):  
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O plano de negócios é um documento usado para descrever um empreendimento e o 
modelo de negócio que sustenta a empresa. Sua elaboração envolve um processo de 
aprendizagem e autoconhecimento, e ainda permite ao empreendedor situar-se no seu 
ambiente de negócio. 

 
É muito importante que o empreendedor faça o plano de negócio antes de abrir sua 

empresa para que os erros sejam mínimos, pois, a estratégias já estarão definidas no plano e 

será possível tomadas de decisão mais consistentes. Após abrir a empresa é crucial que o plano 

seja sempre revisado e atualizado, visto que o mercado está sempre variando e inovando. O 

plano deve estar de acordo com as mudanças ocorridas no ambiente de mercado, prevendo e 

antenado as possíveis alterações no segmento adotado, promovendo melhores condições para o 

processo de adaptação da empresa. 

Maximiliano (2012) ressalta o plano de negócios como caminho que permite esclarecer 

qual produto ou serviço o empreendedor pretende fornecer ao mercado e a estratégia para 

conquista-lo, considerando as condições necessárias para transformar a ideia em uma empresa 

em operação.  

Assim sendo, compreende-se está ferramenta como estratégia de alta relevância para o 

próprio empreendedor, podendo ser utilizada como recurso a suprir a necessidade de 

organização e gestão do empreendimento na obtenção de conhecimento sobre o funcionamento 

legal e organizacional da empresa, possibilitando até mesmo pleitear financiamentos e gerar 

novas oportunidades para potenciais investidores, clientes e outros. 

 
4. Empreendedorismo 

Empreendedorismo de maneira geral significa empreender, resolver um problema ou 

questão complicada. É um termo muito utilizado no âmbito organizacional e muitas vezes está 

relacionado com a criação de uma empresa, produto ou até mesmo um serviço. Empreender é 

também tornar seu negócio lucrativo, agregar valor ao seu produto, além de saber identificar 

oportunidades e transformá-las em vantagens competitivas, ou seja, conseguir enxergar uma 

válvula de escape para o sucesso de seu empreendimento onde ninguém consegue visualizar 

(DORNELAS, 2004). 
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Para Shumpeter (1949, apud DORNELAS, 2008) “O empreendedor é aquele que 

destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação 

de novas formas de organização ou pela exploração de novos produtos mentais”. 

Para Chiavenato (2012) o empreendedor é a pessoa que inicia um negocio através da 

realização de suas ideias ou de seus projetos pessoais, o empreendedor tem a ciência que ao 

iniciar um novo projeto está assumindo riscos e responsabilidades, buscando a inovação 

continua devido à dinamização do empreendedorismo no mundo. 

O empreendedorismo no mundo atual vem sendo cada vez mais essencial na sociedade, 

pois é por meio dele que as empresas buscam a inovação, preocupam-se em investir em 

pesquisas adquirindo novos conhecimentos e transformando em produtos, além de contribuir 

com desenvolvimento econômico do país gerando emprego e renda para milhares de pessoas. 

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE (2014), o empreendedorismo é responsável por 

cerca de 90% do PIB mundial, e o Brasil é país que está liderando o ranking. Os dados são da 

nova pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), feita no Brasil pelo SEBRAE e pelo 

Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP). 

No Brasil o processo para se organizar um empreendimento de médio ou pequeno porte 

podem encontrar parcerias que disponibilizam serviços com profissionais qualificados para 

facilitar a tomada de decisão no momento da formação das empresas, citamos algumas de 

destaque: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Ministério 

da Cultura por intermédio da Secretaria de Economia Criativa, Incubadoras de Empresas, 

Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (CIDE), Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). 

 

5. Resultados e discursões 

5.1. Importância do planejamento 

Com base na literatura e nos dados coletados, percebemos a importância em planejar 

para ter a dimensão dos erros e acertos na administração do empreendimento em processo de 

iniciação ou em desenvolvimento. Os empreendedores artesãos indicaram que antes dos 

processos de formação pela incubadora AmIC e outros parceiros como o SEBRAE nem sempre 

pensaram na finalidade do planejamento de gastos, entradas e saídas.  
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Pensar de maneira mais organizada levou os empreendedores à reflexão sobre o seu 

empreendimento, as condições de trabalho, a força de trabalho empregada, suas horas na 

atividade, pontos fundamentais para a definição dos custos, despesas e valores a ser inseridos 

nos preços dos produtos.  

O planejamento é uma ferramenta necessária para o sucesso do empreendimento, 

analisando todas as dimensões e etapas que envolvem o processo de planejar, que segundo 

Chiavenato (2011) planejar é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso 

de ação para alcança-los, definindo onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como 

e com que sequência.  

O ato de planejar é imprescindível para qualquer empreendimento, para que este possa 

obter sucesso na sua execução, pois, nesse planejamento já estão definidas metas, objetivos, 

oportunidades, missão e visão da empresa. 

A partir da participação efetiva na incubadora AmIC no cotidiano dos empreendedores 

e de seus empreendimentos, os incubados passaram a ter noção e domínio na gestão de sua 

organização, bem como na formação de preço de seus produtos. Os gastos passaram a ser 

calculados e alguns processos reorganizados, minimizando o tempo de produção e 

consequentemente aumentando a quantidade produzida, com isso elevando seu lucro líquido. 

Esses dados coletados indicam a percepção que os empreendedores assessorados pela 

incubadora tem da importância do trabalho da AmIC no processo de melhoramento da gestão 

do empreendimento.  

Ao pensar o planejamento estratégico, direcionado a empreendimentos criativos, os 

artesãos incubados pela incubadora AmIC apontaram a necessidade de crescimento dos 

empreendimentos a partir do aprimoramento técnico, como também do apoio de políticas 

públicas, considerando a importância da realização de feiras, exposições, informações sobre 

editais relativos a cultura e ao artesanato especificamente.  

Essas limitações que se apresentam na vida do empreendedor criativo acabam sendo o 

gargalo do segmento, a atuação técnica e qualificada da equipe da incubadora AmIC, tende a 

contribuir para superar as dificuldades apresentadas pelos empreendedores. Formada por 

docentes, pesquisadores e bolsistas a equipe  

AmIC encontra condições para buscar estratégias viáveis e criativas para elaborar um 

planejamento estratégico eficiente e eficaz com base em resultados. 
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Para todo empreendedor que deseja alavancar seu empreendimento e seu patrimônio, 

um dos primeiros passos é entender como planejar seu negócio, refletir sobre o mesmo, avaliar 

as oportunidades, ameaças, pontos fracos e fortes para melhor compreensão do cenário a 

empreender.  Planejar estratégias é uma arte que requer eficiência, informações adequadas e 

conhecimento de mercado, para que as decisões tomadas estejam bem de acordo com a visão 

de futuro da empresa (CHIAVENATO, 2012). 

 

5.2. O Plano de Negócio na visão dos empreendedores criativos incubados 

O plano de negócios com artesãos empreendedores da Incubadora AmIC, deu-se início 

primeiramente com oficinas de apresentação do plano, na qual foi apresentado a eles a parte 

teórica do documento, explicar o seu objetivo, por que fazer, benefícios e a elaboração. Foram 

momentos de encontros, quebras de paradigmas e de se pensar em estratégias efetivas para a 

melhoria dos empreendimentos. Os empreendedores incubados pouco ou nenhum 

conhecimento possuíam sobre plano e gestão de negócios.  

Para maior elucidação da visão de plano de negócios os empreendedores incubados 

elencaram as palavras-chave abaixo:  

Figura 02 – Expectativa dos incubados em relação ao Plano de Negócios 

 
Fonte: Incubadora AmIC (2016) 

Para os empreendedores criativos o plano de negócios é um documento onde irão 

descrever organizadamente todas as informações sobre seu empreendimento, dessa forma 
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buscando o melhor desempenho de sua organização. Na imagem acima estão representadas as 

ideias dos empreendedores sobre o que é um plano de negócio. Essas informações foram 

coletadas no decorrer da pesquisa de campo realizada. 

Pela pesquisa realizada concluiu-se que, para os empreendedores o mais importante não 

é ter um plano de negócios bem descrito em suas mãos, mas sim alcançar os resultados nele 

proposto, visto que a lucratividade é o que tem maior importância para o empreendedor.  

A experiência na elaboração de planos de negócios para empreendedores do setor 

criativo é um processo de aprendizagem, tanto para assessores quanto para o assessorados, pois 

a incubadora AmIC tem em sua formação da equipe de trabalho o diferencial de ter acadêmicos 

em processo de formação, desde os primeiros períodos até os períodos finais.  

Deste modo, a incubadora é um espaço de interligação de conhecimentos científicos e 

empíricos enriquecedores na cidade de Parintins e à medida que este trabalho iniciado chegar 

aos demais espaços do Baixo Amazonas outros empreendimentos poderão expandir suas 

potencialidades no setor da economia criativa.  

Como o plano de negócios é um documento usado para descrever seu negócio, sua 

estrutura é composta de partes que podem ser padronizadas para cada tipo de empreendimento 

para melhor entendimento. Cada uma das partes do plano tem um objetivo específico. Um plano 

de negócios para uma pequena empresa pode ser menor que o de uma grande organização, 

chegando ao máximo de 15 páginas.  

O plano não é definido de uma única vez, são necessários muitos encontros, discussões 

e análises, novas versões e revisões do plano de negócios até que esteja adequado ao público-

alvo do mesmo. Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de 

negócios, porém, qualquer plano de negócios deve possuir um mínimo de seções as quais 

proporcionam um entendimento completo do negócio (MAXIMILIANO, 2012). 

As etapas do um plano de negócio que foram realizadas no processo de planejamentos 

dos empreendimentos assessorados seguiram o modelo abaixo descrito por Rosa (2007): 

a) Sumário Executivo: O sumário executivo é um resumo do Plano de Negócio. Não se 

trata de uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário contendo seus pontos 

mais importantes, sendo informações do empreendimento, missão, visão, valores, 

setores de atividade etc.; 
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b) Análise de Mercado: uma das partes mais importantes do documento, onde será 

estudada a concorrência, o público alvo e demais fatores externos; 

c) Plano de Marketing: Aqui serão descritos os principais produtos que o empreendedor 

venha a fabricar ou comercializar, e também estratégias de venda e fidelização de 

clientes; 

d) Plano Operacional: Por meio do layout ou arranjo físico, você irá definir como será 

a distribuição dos diversos setores da empresa, de alguns recursos (mercadorias, 

matérias-primas, produtos acabados, estantes, gôndolas, vitrines, prateleiras, 

equipamentos, móveis, matéria-prima etc.) e local de trabalho dos colaboradores; 

e) Plano Financeiro: Neste será determinado quando de investimento você irá precisar 

para dar funcionamento à empresa; 

f) Anexos: ilustrações, gráficos e cálculos sobre o investimento podem ser adicionados 

neste tópico, apenas para efeito de informação, não é obrigatório. 

Esse processo está sendo elaborado por etapas para que o empreendedor possa 

acompanhar o passo a posso e ter total domínio de seu empreendimento com essa nova 

característica mais técnica, deixando de ser informal e passando a ser formal com objetivos, 

missão, visão e metas a serem cumpridas, que no princípio parece um grande desafio, mas no 

decorrer da elaboração do plano as dúvidas são sanadas. 

Como resultado, o Plano de Negócio pôde-se obter uma visão global da percepção dos 

empreendedores em relação a sua empresa, sobre o mercado e dar ciência a eles sobre suas 

oportunidades, pontos fortes e fracos para que eles possam usar esse conhecimento ao seu favor. 

Para isso foi construída uma Análise SWOT que representa os aspectos gerais dos 

empreendimentos incubados do ponto de vista interno e externo. 

Tabela 01 - Análise de SWOT realizada com empreendedores criativos 

Análise de SWOT 

Fatores Internos Fatores Externos 

Forças Fraquezas Ameaças Oportunidades 

Criatividade Mão de obra Concorrência Festival Folclórico 

Matéria-prima Estrutura Demanda Feiras de Exposição 
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Inovação Incentivos Crise econômica Incubadora 

Design Maquinário Escassez de 
recursos 

Capacitação de 
Pessoal 

Fonte: Incubadora AmIC (2016) 

Com a utilização dessa ferramenta verificou-se que todos os empreendedores 

assessorados atualmente pela incubadora possuíam poucos conhecimentos com relação a seu 

empreendimento, assim como seu segmento de atuação e até mesmo sua condição financeira, 

pois mesmo comercializando seus produtos, não conseguiam mensurar os ganhos reais.  

Ao utilizar o plano de negócio, ainda em fase inicial, observou-se que os resultados 

tornaram-se bem expressivos: controle dos seus gastos, visão mais ampla do mercado de 

atuação, conhecimento do público alvo, conhecimento dos concorrentes, aumento no 

faturamento das vendas, inovação no produto e organização do local de trabalho. 

 Deste modo, observa-se um progresso gradual entre os empreendedores, indicando que 

o trabalho desenvolvido pela incubadora tem promovido novas perspectivas de geração de 

trabalho e renda aos empreendedores. 

 

6. Considerações Finais 

Atualmente para se realizar qualquer atividade, principalmente no setor financeiro, o 

mais simples que seja o investimento requer um planejamento prévio para que se possa atingir 

o objetivo com êxito. Em uma empresa o princípio norteador do empreendimento é a 

administração dos custos e benefícios a médio e longo prazo. Tudo tem que ser 

milimetricamente planejado para evitar o erro, e uma empresa bem planejada desde o seu início 

estará sempre à frente no mercado competitivo, se desenvolvendo com mais chance de ser bem-

sucedida em seu setor de atividade produtiva. 

A partir desta perspectiva o Plano de Negócios como um grande agente facilitador na 

organização empresarial, seja de pequenos ou médios negócios, percebe-se que a execução e 

controle de uma empresa é o caminho para tomadas de decisão mais eficientes e eficazes, pois 

como é notório o ambiente em que a empresa está inserida precisa ser conhecido e 

compreendido pelos sujeitos que a administram cotidianamente. 
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Evidencia-se que nesse trabalho procurou-se evidenciar a importância do plano de 

negócios em qualquer tipo de empresa, com ênfase nos empreendimentos criativos em fase 

inicial em espaço de incubadoras universitárias, como é o caso da incubadora AmIC.  

Os desafios apontados pelos empreendedores criativos elucidam a necessidade de 

investimentos locais seja por parte da administração pública municipal ou estadual no setor da 

economia criativa, considerando o grande potencial que os empreendedores criativos de 

Parintins e outros municípios do Baixo Amazonas possuem ao realizar trabalhos e serviços 

culturais. Outro elemento primordial é o desenvolvimento de uma cultura empreendedora local 

como possibilidade de alavancar as ideias criativas com potencial para realização de geração 

de renda e trabalhos no município. 
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Resumo: 

O presente trabalho, atem-se em apresentar uma análise mercadológica para a implantação de 
um mini laticínio em uma pequena propriedade rural no município de Iporá – GO. Os resultados 
aqui descritos foram obtidos a partir de pesquisa qualitativa e quantitativa e organizados 
utilizando a ferramenta “Plano de Negócios” para a ordenação das informações. Foram feitos 
estudos da concorrência, dos consumidores, necessidade de capital humano, estratégias de 
promoção do produto e dos fatores internos e externos da empresa possibilitando ao 
empreendedor uma visão ampla do que será seu negócio e como o projeto de sua implantação 
deve ser executado para que ele obtenha o sucesso desejado. O empresário aqui deseja 
promover agregação de valor ao produto que já é produzido por ele, e por isso busca tal estudo 
para verificar a viabilidade desse projeto. 

Palavras-chave: viabilidade, empreendedor, agregação de valor.  

 

1. Introdução 

O interesse por empreender é algo muito debatido no mundo todo. Ter uma ideia 

inovadora, desenvolver um produto ou serviço revolucionário e construir uma marca de sucesso 

é sonho de muitas pessoas. Mas não basta apenas ter a ideia sublime, é preciso coloca-la em 

ação para que surja resultados, portanto um negócio de sucesso não acontece apenas de um 

pensamento ousado, mas sim da união deste, com a força de vontade e o profissionalismo do 

idealista e de parceiros que o auxiliarão no processo. 
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Spaniol (2007) nos mostra que “a abertura de qualquer negócio atualmente no Brasil 

envolve um grau alto de riscos principalmente pela imprevisibilidade do mercado e da 

economia. ” Além disso a implantação de uma nova empresa sem um estudo prévio de sua 

viabilidade constantemente resulta em sua falência em curto espaço de tempo. 

“As empresas têm maiores chances de se saírem bem quando escolhem seus mercados 

– alvo com cuidado e preparam programas de marketing customizados. ” (KOTLER, 2000 

p.42).  

O empreendedor precisa ter conhecimento completo sobre seu produto, clientes, 

concorrentes e fornecedores, bem como o segmento ao qual pretende atuar, os aspectos legais 

para a abertura de seu empreendimento, recursos financeiros, humanos e operacionais 

disponíveis e as formas necessárias para promover o seu produto. Desta forma, a realização de 

uma análise mercadológica torna-se essencial eliminando o desperdício de seus recursos e 

também para visualizar os principais desafios. 

Pretende-se com este estudo, analisar a viabilidade para a instalação de um mini laticínio 

para beneficiamento de leite em uma pequena propriedade no município de Iporá – GO, 

objetivando a agregação de valor ao produto já adotado como principal pela empresa rural e o 

aumento da rentabilidade financeira do empresário. 

A escolha do leite como produto a ser trabalhado advém do histórico dessa atividade no 

país e na região em destaque.  

O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária 
brasileira, ficando à frente de produtos tradicionalmente obtidos, como o café 
beneficiado e o arroz. O agronegócio do leite e seus derivados, onde o Brasil 
se posiciona como o sexto produtor mundial, desempenha um papel relevante 
no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. 
Para cada dólar de aumento na produção no sistema agroindustrial do leite, há 
acréscimo de, aproximadamente, cinco dólares no Produto Interno Bruto-PIB, 
o que coloca o agronegócio do leite à frente de setores importantes como o da 
siderurgia e o da indústria têxtil. (BANCO DO BRASIL 2010) 

A atividade leiteira em Goiás é de grande relevância, tendo em vista sua importância 

cultural e volumétrica de produção.  

Dias, et al (2015), destaca a economia do município de Iporá - GO como baseada em 

bovinocultura de leite e corte, demonstrando assim a necessidade de aprimorar este setor na 

região. 
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Este artigo dedica- se a analisar o mercado, ou seja, o consumidor, o comportamento 

dos concorrentes, as potencialidades e desvantagens da empresa interna e externamente, entre 

outros aspectos, através da utilização da ferramenta Plano de Negócio, para promover ao 

possível investidor informações coerentes e confiáveis para que este tome suas decisões com 

embasamento teórico. 

A proposta de negócio trata- se da instalação de uma unidade de beneficiamento de leite 

para venda do Leite Pasteurizado Tipo A, no formato “barriga mole” em embalagens de 1 L, 

produto que é conhecido por seu rigoroso método de produção para a garantia da qualidade e 

pela isenção de adição de conservantes químicos, conforme a Instrução Normativa nº 62/2011. 

Proporcionando saúde, segurança alimentar e máximo aproveitamento vitamínico ao 

consumidor. 

A propriedade rural a receber o mini laticínio terá área aproximada de 100 ha, com 

criação de cerca de 200 animais em lactação, ordenhados duas vezes ao dia, com produtividade 

média de 12 kg de leite/dia, resultando numa produção média de 2400 L/dia, quantidade 

suficiente para a execução do projeto. O espaço físico é propício e suficiente, e todas as 

exigências quanto a sanidade animal (erradicação de brucelose) e processo totalmente 

mecanizado como constantes na IN 62/2011 foram observadas cautelosamente. Para que o leite 

seja considerado Tipo A, só poderá ser processado o leite produzido dentro da própria 

propriedade, sendo assim, não haverá outros fornecedores de leite para o projeto. Além disso a 

propriedade localiza- se próximo ao perímetro urbano, o que facilita na transição dos 

colaboradores e prestadores de serviço bem como na segurança e na eficiência logística da 

empresa. 

  

2. Materiais e Métodos 

Para a execução deste trabalho, adotou-se os métodos de pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Na pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, p.21), “o pesquisador vai a campo 

buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno”. A pesquisa quantitativa é considerada 

por Bulmer (1977 apud TERENCE, 2006, p.3) como aquela que é “utilizada para interpretar 

fenômenos, ocorre por meio da interação constante entre a observação e a formulação 
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conceitual, entre a pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico, entre a percepção e a 

explicação”. 

O estudo foi realizado em uma propriedade rural cujos dados, como nome, proprietário 

e endereço serão preservados e a chamaremos de Propriedade X.  Inicialmente decidiu- se a 

missão da empresa, que é parte importantíssima do processo, “a missão da empresa é o papel 

que ela desempenha em sua área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu 

ponto de partida, pois identifica e dá rumo ao negócio. ” (SEBRAE, 2013) 

Realizou-se o estudo dos possíveis clientes, concorrentes, fornecedores, estruturou- se 

o plano de marketing, a estrutura de comercialização com forma de distribuição e meios de 

contato com o cliente, pensou- se na capacidade instalada do mini laticínio, necessidade de 

pessoal e todo o maquinário necessário, traçando assim um cenário favorável a uma avaliação 

estratégica para tal fim. 

 

3. Resultados e discussão 

 Começar um negócio exige do investidor uma mente aberta para as oportunidades, mas 

também cautela e prudência, pois conforme Dornelas (2008, p.35), a essência do 

empreendedorismo está em fazer de um modo novo, empregando bem os recursos, com 

criatividade, assumindo os riscos em busca do inovador e da ocasião certa. 

Recomenda-se então a análise mercadológica para a mitigação de enganos. Antes de 

produzir, Kotler (2012, p.16) sugere que sigamos os conceitos antigos de negócio, nos quais 

aceita- se que os consumidores preferem produtos facilmente encontrados e de baixo custo, bem 

como o produto deve ofertar qualidade e atuação antes não encontrada nos concorrentes. 

Kotler (2012, p.36) destaca ainda que “o concorrente inteligente deve, portanto, 

conceber e entregar suas ofertas para mercados – alvo bem definidos”, evitando assim o gasto 

de energia em situações visivelmente fracassadas. 

Este projeto segue tais indicações intentando à análise mercadológica realizada, no qual 

identificou- se que a clientela a que o Leite Pasteurizado Tipo A se destina, trata- se de pessoas 

que procuram um leite com garantia de qualidade, eficiência vitamínica e de menor custo. A 

proposta do produto então casa perfeitamente se comparada aos produtos concorrentes 

disponíveis no mercado, que são, o leite UHT e os leites caipira de procedência duvidosa e que 

são vendidos na região de maneira indiscriminada. O produto será distribuído à redes de 
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supermercado, panificadoras e mercearias que estão situadas inicialmente no município de 

Iporá e cidades circunvizinhas como Diorama, Amorinópolis, Israelândia, Jaupaci, Ivolândia, 

São Luiz de Montes Belos e também em alguns estabelecimentos cadastrados que estão na 

capital Goiânia, todas as semanas. Estando assim de fácil acesso ao consumidor. 

A concorrência foi analisada de acordo com a qualidade do produto ofertado, preço 

praticado, distância de sua localização da cidade de Iporá, atendimento ao consumidor e 

serviços aos clientes, como será descrito no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Caracterização das empresas concorrentes no mercado de leite Iporá-GO em 2016. 

Empresa Qualidade Preço Localização Atendimento 
Serviços aos 

clientes 

Empresa 
"Y" 

Ótima 

Competitivo . Utiliza 
como parâmetro as 
cotações do litro 
fornecida pelo CEPEA, 
utilizando o índice de 
variação em relação ao 
mercado local. 

Aproximadamente 
223 KM de Iporá. 

Possui  SAC - Serviço 
de Atendimento ao 
consumidor, 
atendimento de seg. a 
sex. as 08: as 18:00hs e 
aos Sábados das 08:00 
as 12:00hs. Possui site. 

Frete gratuito, 
reposição de 
mercadorias e 
troca de 
produtos 
avariados. 
 

Empresa 
"Z" 

Regular  

Competitivo. Paga o 
litro do leite de acordo 
com o que está prescrito 
na lei nº12.669. Paga 
pela qualidade 
(adicional regional, taxa 
de frio, adicionais de: 
distância,  escala, 
gordura, proteína, CBT 
ECCS). 

Aproximadamente 
281 KM de Iporá. 

Possui  SAC - Serviço 
de Atendimento ao 
Consumidor, 
atendimento de seg. a 
sex. as 08: as 18:00hs. 
Possui site. 

Frete gratuito, 
reposição de 
mercadorias e 
troca de 
produtos 
avariados. 

Empresa 
W" 

Excelente Competitivo. 
Aproximadamente 
300 KM de Iporá. 

Telefone para pedidos, 
e site com 
disponibilização de 
formulário de pedido. 

Distribuição 
com frete grátis 
e entrega 
domiciliar pois 
também atente a 
pessoa física. 
Oferece 
degustação do 
produto aos 
clientes. 

Fonte: Produção do próprio autor (2016) 
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As empresas concorrentes descritas no Quadro 1, foram escolhidas por terem em seu 

mix de produtos o leite. As empresas “Y” e “Z”, são grandes laticínios, de marcas renomadas e 

respeitadas no mercado, estas duas, trabalham com a venda do Leite UHT, envasado em 

embalagem cartonada ideal para a conservação por maior tempo de alimentos pasteurizados. A 

empresa “W”, trabalha com Leite Pasteurizado Tipo A, semelhantemente ao projeto da empresa 

em foco neste estudo, mas não tão conhecida na região, por atuar principalmente na capital, 

Goiânia. No entanto o leite produzido pela empresa “W” é envasado em garrafas plásticas de 1 

litro enquanto o leite a ser produzido após este projeto será envasado em embalagem plástica 

flexível também de 1 litro, produto conhecido popularmente como “leite barriga mole”, que 

reduzirá custos neste quesito e tornará o produto mais competitivo. 

 Todas as concorrentes foram bem avaliadas no quesito qualidade. Todas foram 

consideradas como produtos com preço competitivo, mas quanto a precificação devemos 

esclarecer que as empresas “Y” e “Z” compram o leite de produtores rurais que estão instalados 

nas proximidades da unidade de processamento, portanto se embasam em cotações do mercado 

e na legislação, inclusive pagando mais para receber melhor qualidade, tornando difícil o 

controle de custos para a matéria prima e por isso mantendo um custo de produção maior que a 

outra concorrente. Já a empresa “W”, por trabalhar apenas com o leite produzido na própria 

propriedade rural, precifica de acordo com seus custos de produção, facilitando sua redução de 

custos e sendo capaz de adaptar- se ao mercado. 

Preocupou-se com a questão da distância entre as unidades concorrentes e a cidade de 

Iporá, para avaliar o quanto estas marcas estão inseridas no mercado da região e também pelo 

fato de as empresas “Y” e “Z”, comprarem a matéria prima de alguns produtores do município. 

Quanto às formas de atendimento e os serviços prestado ao cliente, averiguou-se que 

todas as concorrentes prestam atendimento ao público tanto para a realização das vendas quanto 

para recebimento de reclamações através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 

Os serviços prestados ao cliente referem – se à entrega do produto, e ao pós-venda, ou seja, são 

atrativos que influenciarão ao cliente na hora de escolher o produto. Todas as concorrentes, 

oferecem frete gratuito, sendo que a empresa “W” se destaca por realizar vendas para pessoa 

física e ainda realizar a entrega a domicílio. A troca de produtos avariados, também é muito 

importante, pois a empresa se compromete em recolher os produtos vencidos ou vincendos e 

dar um destino correto a estes, retirando esta função do revendedor. Além disso a empresa “W” 
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ainda se destaca por promover momentos de degustação de seu produto para que o cliente tenha 

a oportunidade de conhecer e apreciar a mercadoria antes de compra-la. 

Neste projeto sugere- se que unidade de beneficiamento “X”, tenha uma boa gestão 

logística para que não falte produto no mercado consumidor, indica- se que o empreendedor 

preocupe- se com o pós-venda, portanto é importante ter um plano de descarte do material 

inadequado para comercialização. Quanto a promoção do produto e fazer com que o mesmo 

seja conhecido pelo público, propõe-se algumas estratégias promocionais como, propaganda de 

rádio (muito indicado e utilizado na região), propaganda em jornais de circulação na cidade, 

distribuição de panfletos explicativos, para levar ao cliente todas qualidades e o diferencial do 

produto, anúncios na internet, bem como utilização de redes sociais e a criação do site oficial 

da empresa, com contatos e informativos. Participação em eventos do ramo do Agronegócio, 

para que o produto possa ser melhor exposto, inclusive com degustação, entrega de brindes, 

caminhão de entrega caracterizado com a marca do produto e ainda a instalação de outdoors em 

pontos estratégicos da cidade de Iporá e demais cidades circunvizinhas. 

As vendas ficaram a cargo de um gerente de vendas, que apresentará o produto aos 

possíveis cliente e estabelecerá parcerias. A distribuição será realizada três vezes na semana, 

sendo que em um dia o caminhão fará a rota de Goiânia e nos demais estará em Iporá e nas 

cidades circunvizinhas. 

Para a instalação do mini laticínio, será apresentado um leiaute, com todas as 

especificações da mini indústria, a qual terá capacidade instalada de 1.460.000L anualmente, 

mas com produção inicial esperada de 876.000L/ano, podendo variar, em virtude da 

sazonalidade da produção. 

O quadro de funcionários contará com 7 funcionários, todos devidamente qualificados 

para suas determinadas funções. 

 

Quadro 2 – Quadro de funcionários e qualificações necessárias. 

Cargo / Função 
Número de 
funcionários 

Qualificações necessárias 

Gerente Administrativo 1 
Conhecimento na gestão de pessoas, 
financeira e contábeis 

Gerente de Beneficiamento 1 
Conhecer todo o processo operacional 
dentro da indústria de laticínios conforme 
a IN 62/2011. 
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Gerente de Marketing 1 

Qualificação em marketing, com 
capacidade de analisar o mercado e traçar 
estratégias de venda e promoção da 
marca. 

Gerente de Produção 1 

Qualificação e experiência no 
beneficiamento lácteo, coordenar equipe e 
otimizar fluxo de materiais para evitar 
desperdícios. 

Gerente de Vendas 1 
Intermediar e acompanhar o fluxo de 
vendas da empresa e estabelecer metas 
mensais com crescimento constante. 

Médico Veterinário 1 
Formação em Medicina Veterinária com 
conhecimentos em análise química do 
leite. 

Serviços Gerais 2 
Conhecer a rotina de uma unidade de 
beneficiamento láctea e ter facilidade em 
automação industrial. 

Fonte: Produção do próprio autor (2016)  

Todos os funcionários devidamente registrados, com carga horária de trabalho de 40hs 

semanais, uniformizados e com os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) necessários. 

 Frente ao mercado a empresa deve pensar no futuro com a atitude de fazer acontecer, 

ou seja, pensar em ações possíveis de execução antecipadamente, antes que as ameaças ou as 

oportunidades surjam. Adiantar-se aos acontecimentos e aos concorrentes agindo 

proativamente e não reagindo aos acontecimentos (SANTINI JUNIOR, 2011 p.10). Isso 

resume- se em ter uma visão estratégica do negócio.  A seguir apresentaremos a análise SWOT 

para o mini laticínio onde poderemos avaliar melhor a posição da empresa. 

 

Quadro 3 – Análise SWOT, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. 

  FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

PONTOS 
FORTES 

FORÇAS OPORTUNIDADES 

Programa interno de qualidade; 
Consumidores mais atentos e exigentes por 
qualidade; 

Preço justo e competitivo; Linhas de crédito governamentais; 

Localização estratégica (local que facilita o 
escoamento da produção e garante maior 
segurança); 

Exigências legais por maior qualidade e 
segurança alimentar; 

Intenso processo tecnificado de produção com 
menor risco de acidentes; 
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Produto 100% rastreável (garantia de 
qualidade); 

  

PONTOS 
FRACOS 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

Produto com rápida perecibilidade (leite 
pasteurizado); 

Entrada de um concorrente maior no mercado; 

Preço de produção maior que o dos 
concorrentes; 

Novas legislações que exijam gastos 
inesperados; 

  Epidemia de doenças do gado leiteiro; 

  
Valorização do dólar frente ao real (pois a 
maioria dos insumos são cotados em dólar); 

  
Interferências climáticas (podendo levar ao 
encarecimento da alimentação dos animais); 

  
Crescimento dos produtos substitutos no 
mercado (como leite de soja); 

Fonte: Produção do próprio autor (2016) 

A análise de SWOT nos permite identificar os pontos a favor e desfavoráveis ao negócio 

e através destes dados tomar decisões mais assertivas de forma antecipada que poderão 

inclusive expandir seus horizontes. 

 

4. Considerações finais 

 Foi elaborado todo um Plano de Negócio englobando os passos a serem dados para a 

implantação do projeto, bem como cada quesito a ser observado antes de realizar um 

investimento como este. 

Com esta análise, identificou-se viabilidade para a instalação de um mini laticinio em 

uma pequena propriedade no município de Iporá – GO, dentro dos parâmetros aqui abordados. 

Espera – se que na real implantação deste negócio as inormações aqui descritas sejam 

utilizadas e que cumprão a sua função, que é de nortear as tomadas de descisão do 

empreendedor. 
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RESUMO: Este artigo trata da aplicação da metodologia ativa de aprendizagem baseada em 
projeto na disciplina de Administração da Produção no curso superior de Administração 
Fatenp/Unigranrio. Num contexto socioeconômico na qual as expectativas de desempenho 
profissionais são cada vez mais exigidas pelas organizações, a escola necessita estar a frente na 
educação de jovens e adultos, inserindo-os num cenário ativo em aprendizagem contínua e na 
construção e aplicação de conhecimentos. A metodologia ativa de aprendizagem baseada em 
projeto envolve e motiva o aluno a buscar uma série de conhecimentos, por intermédio de 
pesquisas, solução de problemas, gestão de processos e no desenvolvimento de competências. 
A aplicação desta metodologia ativa foi definida e aplicada em conjunto com os alunos, com o 
propósito de planejar, implementar, controlar e executar uma linha de produção artesanal. As 
ideias dos alunos foram transformadas em resultados eficazes, com uma aprendizagem de 
construção de conhecimentos, com forte espírito de equipe e competitividade para a 
empregabilidade. 

 
Palavras-chave: Metodologia. Aprendizagem. Projeto 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O contexto socioeconômico atual no Brasil impõe expectativas de desempenho cada vez 

mais exigentes para a educação de jovens e adultos, principalmente no ensino superior, para 

que ocorram mudanças que façam a diferença profissional em um ambiente de competitividade 

intensa. 

Em um novo cenário, a escola tradicional seria transformada em espaços de 

aprendizagem, base de uma sociedade sustentada em aprendizagem intensiva. É uma visão de 

aprendizagem completamente diferenciada do modelo convencional de sala de aula, onde o 

quadro e o professor se impõem perante os alunos como a quinta-essência do espaço de 

aprendizagem da era industrial (MILLER e HILDING-HAMANN, 2008). 
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A previsão é que os fundamentos da educação irão incluir práticas de solução de 

problemas, aplicação de projetos, estímulo à criatividade, inovação e capacitação do indivíduo 

para aprendizagem ao longo da vida (CALDWELL; SPINKS, 1998). 

Araújo (2011) relata a atual na necessidade de reinventar a educação, tendo em vista 

que o modelo tradicional de escola, consolidado no século XIX, precisa no momento atender 

as demandas e necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas 

diferenças e pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar. 

A sobrevivência de uma escola tradicional está limitada e fardada ao fracasso, pois sem 

o interesse dos alunos por práticas de ensino tradicionais e sem o devido preparo a 

empregabilidade, não suportará as pressões do mercado profissionalizante. 

Diante do contexto, como utilizar uma metodologia que envolva o aluno a construir 

conhecimentos, e que o professor seja o mediador, orientador e facilitador de um aprendizado,  

para traduzir um novo conceito de ensino e atender os anseios de uma nova geração? 

Este artigo tem como objetivo geral aplicar metodologia ativa de aprendizagem na 

disciplina de Administração da Produção no curso superior de Administração 

Fatenp/Unigranrio. E como objetivos específicos, descrever a metodologia ativa de 

aprendizagem baseada em projeto, explicar a disciplina de Administração da Produção, 

caracterizar o projeto de aplicação da metodologia, e identificar os resultados obtidos no uso da 

metodologia de aprendizagem. 

 
2. METODOLOGIA 
 

Os métodos abordados objetivam definir a metodologia utilizada no trabalho, o que 

explica toda a ação desenvolvida no método, descrevendo a caracterização da pesquisa, técnica 

de coleta de dados, forma e análise dos dados. 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, porque quando realizada há uma análise das 

relações entre as variáveis para uma posterior determinação do efeitos resultantes no sistema 

de produção ou produto.  A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

 A técnica de coleta de dados, foi a pesquisa participante, pois houve um envolvimento 

direto dos participantes a partir das teorias apresentadas passaram a constituir, eles próprios, o 
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objeto máximo de estudo. A pesquisa participante está vinculada a prática. Na opinião de Demo 

(2000, p. 21), “é ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos de usar conhecimento 

científico para fins explícitos de intervenção; nesse sentido, não esconde sua ideologia, sem 

com isso necessariamente perder de vista o rigor metodológico”. 

A forma e análise dos dados da pesquisa foi qualitativa, onde a observação realizada 

pelos participantes da amostra estudada, indicou o caminho para a tomada de decisão correta 

sobre uma questão problema sem a obtenção de números e informações estatísticas como 

resultado. A utilização da pesquisa qualitativa aprofunda conhecimentos e visa interpretar e 

entender comportamentos, atitudes e motivações. Estimula livremente os participantes a 

investigar sobre um tema, objeto ou conceito. (MULTIFOCUS, 2016, p. 1 – Web) 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
3.1 Metodologia ativa de aprendizagem 
 

Muitos professores já utilizaram os métodos ativos em suas aulas conhecidos por outra 

expressão, isso porque, se no ensino os alunos praticaram, vivenciaram, questionaram, 

possivelmente estiveram no caminho da aprendizagem ativa.  

As metodologias ativas concebem a educação como forma de apontar caminhos para 
a autonomia, a autodeterminação pessoal e social. Ela é indispensável para o 
desenvolvimento da consciência crítica no sentido de transformar a realidade. Desse 
modo, a motivação do aluno é o ponto chave da relação aluno/aprendizagem. Nela o 
docente revela-se parceiro, motivador e catalisador desse processo. (HONÓRIO, 
2016, p. 1 – Web) 

 

Desta forma entende-se que as metodologias de aprendizagem tem constatado a 

motivação no aluno, pois é importante que a mesma esteja relacionada com o ensino 

aprendizagem. Professores poderão ampliar e desenvolver as potencialidades dos alunos, e esse 

processo se dá, a partir das relações que se estabelecem na sala de aula, assim, as metodologias 

ativas podem representar este elo que significa a ação do sujeito em busca do objetivo. 

Utilizando-se do provérbio do filósofo Confúcio que tem uma relação direta com 

aprendizagem ativa, Silberman (1996) modificou para facilitar o entendimento de métodos 

ativos de aprendizagem, dando a ele a seguinte redação: 

• O que eu ouço, eu esqueço; 

• O que eu ouço e vejo, eu me lembro; 
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• O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender; 

• O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade; 

• O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria.   

 Desta forma fica claramente identificada a construção por parte dos alunos dos 

conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades, e indo mais além ao ensinar os próprios 

métodos desenvolvidos, dominando com supremacia os objetivos propostos em sala de aula. 

Para BZUNECK (2009, p. 9), “motivação, ou motivo, é aquilo que move uma pessoa 

ou que põe em ação ou a faz mudar de curso, a motivação tem sido entendida ora como um 

fator psicológico, ou conjunto de fatores, ora como um processo”. 

Pesquisas tem mostrado que as metodologias ativas são estratégias de ensino eficazes 

quando comparadas com os modelos de ensino tradicionais como a aula expositiva. 

Nas palavras de Barbosa; Moura (2013, p. 55): 

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo 
– ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado 
a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em 
um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 
facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de 
informação e conhecimento. 
 

Observa-se então que um ambiente de aprendizagem ativa estimula a construir o 

conhecimento havendo assim, uma interatividade com a aplicação das metodologias ativas. 

 
3.1.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 
 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), expressão em inglês Project-Based 

Learning (BPL), é uma metodologia ativa de aprendizagem organizada em torno da execução 

de projetos. É um método de ensino em que os estudantes adquirem conhecimentos e 

habilidades, trabalhando por um período de tempo para investigar e responder a uma envolvente 

questão, problema ou desafio. Educadores inovadores estão enriquecendo a experiência do 

aluno,  promovendo a aprendizagem baseada em projetos. 

Quando envolvidos na ABP, os alunos normalmente possuem atribuições voltadas a um 

projeto que os levam a utilizar diversas habilidades pesquisando, escrevendo, entrevistando, 

colaborando, criando ou produzindo algo para resolver os problemas do mundo real. “Tanto na 

ABP quanto na Metodologia da Problematização, a utilização de problemas é o processo natural 
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de aprendizagem significativa da vida real no processo de construção do conhecimento.” 

(GEMIGNANI, 2012, p. 9). 

A ABP é baseada na investigação, fazendo que, o processo de aprendizagem seja 

essencial para o conhecimento e competências. O estudante não só adquiri conhecimentos e 

habilidades importantes, como também aprende a pesquisar questões complexas, resolve 

problemas, desenvolve planos, gerencia o tempo, organiza o seu trabalho, colabora com os 

colegas, e supera desafios. 

Ainda, o projeto apresenta tarefas e ferramentas,  para tomada de decisão onde alunos e 

professor refletem sobre a aprendizagem, eficácia das suas atividades e como superar as 

dificuldades encontradas durante a aplicação do projeto.  

No pensamento de Gemignani (2012, p. 10). 

Na visão de que alunos e professores se encontram em constante processo de 
interação, vale ressaltar que repensar ou modificar o papel de um, implica em rever o 
papel do outro. Assim, o papel do aluno também passará por um processo de 
transformação, ele deixa de ser subestimado para se tornar um aluno ativo e 
participativo no processo de construção de conhecimento. 

 

Entende-se deste modo que o aluno torna-se mais ativo, pois acontece a ação de 

transformação cuja construção de conhecimento faz com que o mesmo seja valorizado e deste 

modo mais participativo. 

 
3.2 Administração da produção 
 

Como função administrativa a Administração da produção é o agente que desempenha 

as técnicas de gestão da produção de bens e serviços. A principal finalidade é o melhoramento 

de produtos e serviços a partir de insumos. (PORTAL DO ADMINISTRADOR, 2016 – Web). 

Toda a organização produz algum tipo de produto ou serviço e a responsável por estes 

processos é a produção.  Aplicar os recursos destinados à produção é a atividade da 

administração da produção e a maneira pela qual a mesma realiza. (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009). 

Os autores Laugeni; Martins (2015, p. 6) afirmam que: 

...todas as atividades desenvolvidas por uma empresa para atender aos seus objetivos 
de curto, médio e longo prazos se inter-relacionam, muitas vezes de forma 
extremamente complexa. Tais atividades, na tentativa de transformar insumos, como 
matérias-primas, em produtos acabados e/ou serviços, sempre consomem recursos, 
mas nem sempre agregam valor ao produto final. A gestão eficaz dessas atividades, 
constitui o objetivo da Administração da Produção/Operações, a qual, dentro deste 
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conceito, está em todas as áreas de atuação dos diretores, gerentes, supervisores e/ou 
qualquer colaborador da empresa. 
 

A administração da produção apresenta alguns temas relacionados sendo estes: 

• Papel estratégico e objetos da produção; 

• Projeto e processos, produto, serviços, rede de suprimento e organização do trabalho; 

• Previsão; 

• Arranjo físico e fluxo; 

• Estratégia da produção; 

• Tecnologia de processos; 

• Planejamento e Controle; 

• Melhoramentos da produção; 

• Prevenção e recuperação de falhas; (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Trazendo as palavras de Penof; Melo; Ludovico (2013, p. 14): 

As empresas precisam permanecer em constante mudança, buscando produzir de 
forma cada vez mais eficiente. A priori, a produção é responsável por disponibilizar 
ao mercado os produtos que a organização oferece, sejam eles bens ou serviços; na 
verdade, a criação e disponibilização de bens e serviços é a principal razão da 
existência de qualquer organização. 
 
 

Administração da produção é uma disciplina presente no curso superior de 

administração que apresenta em sua ementa curricular assuntos de acordo com a proposta, como 

projetar, planejar e controlar sistemas de produção de forma integrada, identificando o melhor 

alinhamento da filosofia a ser aplicada para a gestão adequada dos recursos disponíveis na 

elaboração de bens e serviços. 

Mediante os assuntos ministrados no semestre correspondente a disciplina, o professor 

aplicou a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projeto (ABP), cujos resultados e 

análises estão demonstrados nesta pesquisa.  

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 
 
4.1 PROJETO DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

Tendo como objetivo atender a ementa da disciplina de administração da produção da 

turma do 5º período do curso de administração, e aplicar a metodologia ativa de aprendizagem 
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baseada em projeto (ABP), bem como proporcionar aos alunos, o professor e a faculdade um 

ambiente de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, foi 

planejado um projeto em parceira com a turma para estabelecer uma forte relação da 

aprendizagem teórica com a prática empresarial. A abrangência do tema foi definida com a 

turma de acordo com a proposta da ementa da disciplina, com o título: Projeto de uma linha de 

produção artesanal, compreendendo todas as fases e atividades de projeto, planejamento, 

programação e controle da produção, bem como a utilização de ferramentas, técnicas e 

filosofias de organização que permitem o cumprimento das metas e tornam o processo 

produtivo mais eficaz. 

O objetivo do projeto foi especificado como sendo: Planejar, desenvolver, documentar, 

implementar, executar, e controlar as atividades necessárias para a fabricação de um produto 

artesanal, por intermédio de um projeto. Tendo como justificativa, possibilitar ao ambiente um 

aprendizado inovador, envolvendo a construção de conhecimentos, desenvolvimento de 

habilidades e atitudes, com o foco final de formar competências, numa proposta desafiante e 

motivadora para a faculdade, ao professor enquanto mediador e os alunos que foram os atores 

principais desta construção. “Quando ambos, hábitos e conhecimentos, combinados com a 

motivação, são satisfatórios, o sujeito percebe que foi ele quem causou a mudança desejada” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 38). 

O ambiente de fabricação dos produtos em atendimento a demanda do projeto foi 

executado em uma sala de aula exclusiva para este fim, sendo toda projetada, decorada e 

organizada pelos próprios alunos conforme a figura 1. 

Figura 1 – Laboratório Administração da Produção 
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Fonte: Autores (2016) 

O produto artesanal era composto de dois conjuntos miniatura de mesa de jantar com 

quatro cadeiras, conforme a figura 2 em madeira (prendedores de roupa) pintada na cor de cada 

equipe. 

 

 

Figura 2 – Produto artesanal da equipe Azul 

 
Fonte: Autores (2016). 

A turma composta por trinta e um alunos foi dividida em cinco equipes que se tornaram 

pequenas empresas concorrentes no projeto da produção artesanal dos produtos a serem 

documentados, elaborados e apresentados.  

 

Figura 3 – Produção artesanal da equipe Amarelo 

 
Fonte: Autores (2016) 
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O projeto foi dividido em etapas, sendo: 

Etapa 1 – Planejamento do projeto e definição da temática 

Etapa 2 – Apresentação do projeto aos alunos e obtenção dos recursos necessários 

Etapa 3 – A transmissão de conhecimentos básicos sobre a temática em aulas teóricas 

expositivas aos alunos 

Etapa 4 – A construção por parte dos alunos do cronograma de projeto, dos recursos 

necessários, das funções e da divisão das atividades  

Etapa 5 – Pesquisas teóricas sobre a temática e desenvolvimento do produto piloto da produção 

Etapa 6 a 9 – Pesquisas e elaboração escrita do projeto, aplicação de técnicas e produção dos 

produtos em atendimento a demanda do projeto em laboratório prático. 

Etapa 10 – Entrega e socialização do projeto. 

O projeto teve duração de aproximadamente 2 meses, sendo cada encontro dividido em 

aulas com pesquisas teóricas na biblioteca com duração de 2 horas e atividade prática de 

construção dos produtos em atendimento a demanda com duração de 1 hora. Os dois últimos 

encontros foram destinados a socialização do projeto.  

A avaliação deste projeto se deu por intermédio dos critérios: 

- Habilidade em planejamento e gerenciamento das equipes 

- Verificar na aplicação de cada escopo de projeto dos alunos se está coerente com o que foi 

realizado 

- Evolução e controle do desdobramento do projeto 

- Participação e colaboração da equipe 

- Forma e meio de apresentação dos resultados alcançados pelas equipes 

 
4.2 RESULTADOS 
 

Por intermédio da aplicação desta metodologia ativa baseada em projeto, foi possível 

verificar a grande diferença de aulas teóricas tradicionais com aulas dinâmicas, onde os alunos 

perceberam a aplicabilidade das teorias e técnicas com as atividades práticas empresariais, além 

de ter proporcionado um ambiente de interdisciplinaridade cultivado pela motivação e 

descontração pelos resultados e competências alcançadas.  

Desta forma, os alunos foram integrados na construção de um diagnóstico e de um 

planejamento de ações voltadas à melhoria da gestão dos processos das organizações, por 
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intermédio de atividades de pesquisas teóricas e práticas em um ambiente de produção artesanal 

de produtos, desenvolvendo habilidades e envolvendo também os aspectos das atitudes e 

competências frentes ao campo profissional. Contribuiu também em sua correlação com outras 

áreas do conhecimento, estabelecendo a interdisciplinaridade como forma de agregar 

competências em sua formação. 

 Para verificação e comprovação dos resultados também foram realizadas algumas 

gravações com gestores das equipes, sendo descritas neste trabalho a fala do aluno Willian da 

equipe marrom e da aluna Iara da equipe verde, que seguem: 

 

FALA DO WILLIAN (aluno da 5ª. fase de ADM): A dinâmica apresentada pelo prof. Evandro 

serviu muito para mim e meus colegas de grupo como uma experiência mais prática do que 

teórica. Aplicamos tudo o que vimos em aulas anteriores, e também algo mais que vimos deste 

o início do curso de administração.  Foi muito gratificante ter essa Experiência.  

 

FALA DA IARA (aluna 5ª. fase de ADM): A proposta era a criação de um projeto em equipe 

composta por 5 alunos com funções de administrar e produzir, e no decorrer do trabalho houve 

a descoberta de habilidades no grupo que complementaram-se entre sí. Além destes fatores, 

houve a prática que trouxe muitos valores para todos os membros do grupo que participaram, 

porque conseguimos aplicar os conteúdos, absorvendo mais com a prática, porque quando há 

somente a visão teórica o aluno absorve somente naquele momento para um estudo para prova, 

e com a aplicabilidade da prática o conhecimento é mais abrangente onde podemos implantar 

nas atividades profissionais, em um projeto pessoal isso foi bem interessante a proposta do 

professor Evandro. 

 

Figura 4 – Aplicação do projeto 
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Fonte: Autores (2016) 

 A figura 4 apresenta alguns ambientes desta aplicação na qual foi possível atender toda 

a ementa da disciplina e também a interdisciplinaridade com outros conhecimentos do curso de 

Administração, como gestão de recursos de materiais, gestão de recursos humanos e gestão de 

recursos financeiros, sendo assim com um valor inquestionável nos seus processos formativos. 

Os alunos abraçaram esta prática de forma contagiante e descontraída, se superaram na 

busca de alcançar os objetivos propostos, com muito profissionalismo e dedicação. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta aplicação de metodologia ativa de aprendizagem baseada em projeto, não se tratou 

apenas de fazer objetos, independente de critérios, escolhas, planos, objetivos de aprendizagem, 

orientação e acompanhamento criterioso, foi necessário planejar o que se iria fazer, fazer 

efetivamente o que se planejou e verificar o que se fez. O que se buscou foi também a prática 

de atitudes conscientes diante da realidade que se queria modificar e dos conhecimentos e 

habilidades que se queriam adquirir. 

Os objetivos propostos neste trabalho foram plenamente alcançados, e identificou-se o 

alcance de outros tópicos importantes como a interdisciplinaridade, o desenvolvimento de 

lideranças e a possibilidade concreta de aplicação desta prática em outros conhecimentos do 

curso de Administração.  
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A realização de um projeto que transformou ideias em resultados, com uma 

aprendizagem significativa e contextualizada, na construção de conhecimentos pelos alunos, 

com trabalho cooperativo e na busca incessante de soluções de problemas, foram alguns dos 

principais benefícios alcançados e comprovados na metodologia aplicada. 

Consideramos que nesta aplicação, é necessário um mínimo de transmissão de 

conhecimentos iniciais, como base conceitual para que o aluno possa criar, pensar, fazer e 

aprender, e nesta etapa inicial, o método tradicional de aulas expositivas se faz necessário como 

meio para o alcance do uso da metodologia ativa baseada em projeto.  

É muito importante que o professor seja um mediador, interfira o mínimo possível, para 

que os alunos possam realmente desenvolver o projeto e serem os atores principais desta 

construção de conhecimentos. 

Cabe para análises futuras se esta metodologia por meio de projeto poderá com êxito ser 

aplicada em outras áreas de conhecimento, justificando assim novas pesquisas teóricas e 

práticas na comunidade acadêmica. 

  As contribuições da metodologia ativa baseada em projeto nos permitem identificar e 

prever que, em vez de alunos saindo para o mercado de trabalho com a ilusão de terem 

aprendido algo só porque foram expostos a conteúdos em aulas expositivas, teremos alunos que 

experimentaram situações de aprendizagem profundamente significativas em suas vidas.  

 Se os alunos sentirem falta de algum conhecimento, saberão onde encontrá-lo e o que 

fazer para aprendê-lo. Desta forma podemos criar uma geração de profissionais com verdadeiro 

estímulo na busca do conhecimento, com a noção clara de que a função de aprender não termina 

quando saem da faculdade e que estarão sempre prontos para enfrentar novos desafios, 

problemas e conduzir projetos inovadores. 
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Resumo: Este ensaio remete ao contexto das relações de metodologias ativas na educação a 
ser realizada num contexto local da área de Administração. Tendo em vista o conhecimento 
de Administração espalhado pelo mundo através de pensadores americanos, europeus, 
asiáticos e de outros países desenvolvidos foi pensado um portal denominado Clube dos 
Administradores, que terá vídeos de palestras, cursos, livros de administração e de poesia que 
serão espalhados em português, espanhol e inglês. Trata-se de uma proposta até certo ponto 
pioneira nesta região em que estamos, sendo que, o artigo constitui uma reflexão revisional e 
bibliográfica. Parte-se da perspectiva exploratória, onde o problema a ser pensado é se a 
proposta do clube dos administradores é de fato uma metodologia ativa nos moldes do que se 
vai expor. A hipótese padrão é de que o alcance do projeto na forma midiática e distributiva 
poderá impactar estudantes de diferentes regiões do mundo. Espera-se com este artigo, 
conseguir modelizar informações relevantes no campo do learning strategy ou das estratégias 
de ensino-aprendizagem-treinamento corporativo. 

 

Palavras-chave: administração, educação corporativa, metodologias ativas. 

 

1. Considerações iniciais 

Falar de educação no Brasil é falar de Paulo Freire que foi considerado um dos grandes 

da educação mundial. O método dele era consistente e tem muito a ver com metodologias ativas, 

seu livro “Pedagogia do Oprimido” (1970) propõe um método de alfabetização dialético com 

uma defesa constante e permanente com pessoas simples, como um modo de ser democrático e 

aprender fazendo. 

Paulo Freire é um inspirador desse trabalho que pretende fazer a diferença na área da 

educação e mais ainda na área da Administração. Na pedagogia crítica dele o fundamento era 

que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a 

realidade, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um já previamente construído. 
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Segundo Peter Drucker (1989) em Administrando para o futuro, o mundo do 

conhecimento seria uma tarefa nobre e fundamental para o Administrador que pensa sua 

profissão e que estuda, aprende e apreende os caminhos para melhorar as organizações e as 

pessoas. 

O objetivo deste trabalho é explorar o tema da metodologia ativa através de um portal 

denominado Clube dos Administradores que pretende ser voltado para estudantes e 

profissionais da área de Administração e para aqueles que sempre estão em busca de 

conhecimento e conteúdo de altíssima qualidade no mundo corporativo. Esse portal terá vídeos 

de palestras, livros de negócios e de poesia, consultores, empreendedores, professores, 

articulistas, intelectuais etc., da área de negócios, e será em português, espanhol e inglês para 

ensinar Administração numa perspectiva de uma visão brasileira de negócios. 

Iniciamos o artigo contextualizando a realidade educacional atual, depois expomos a 

proposta do clube dos administradores para em seguida trazermos o contraponto do que as 

teorias de aprendizagem colocam como metodologias ativas. 

 

2. Velhas escolas 

O Brasil segundo o IBGE é um país com uma enorme população: 202.409.273 de 

pessoas e tem um PIB de US$ 2,246 trilhões o que nos coloca na nona economia do mundo em 

termos de PIB e sexta em termos de população. 

Apesar dessa aparente pujança nosso país ainda é eivado de grandes diferenças regionais 

e nacionais e muito ainda precisa ser feito para mudar esse quadro. 

Se verificarmos vários países do mundo em termos de melhorias verá que a mesma passa 

pela educação. A educação é transformadora e redentora e isso pode ser observado em vários 

países que investiram e acreditam na mesma. 

As escolas brasileiras ainda centralizam todo o aprendizado em exposições do professor 

e centralizado na sua figura. Esse modelo que foi muito bom para o século passado já não condiz 

com o momento de turbulências e mudanças a nível local e global. 

O futurólogo Alvin Tofler em seu livro “A terceira Onda” (1980) nos mostrava que 

saímos da segunda onda (industrial) aonde quem detinha o poder era o dono da fábrica para a 

terceira onda (da informatização) e as escolas não acompanharam essa mudança. Temos mundo 

novo e escolas velhas em todas as áreas e até na administração. 
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Basileu Toledo França (1998, pág. 21) dizia: “Portanto, tivemos o privilégio de contar 

entre os nossos pioneiros com pessoas não só destemidas e laboriosas, mas também de algum 

conhecimento, embora muito primário, das técnicas sociais da escrita, da leitura e dos 

números”. Ele na sua fala está comentando do sudoeste goiano que foi povoado por pessoas 

vindas de São Paulo e de Minas Gerais. 

As pessoas mudam e sofrem influência de outras e as escolas infelizmente continuam 

com seu modelo derivado da revolução industrial, com horários rígidos de entrada e saída, leis 

trabalhistas baseada na Cara del Lavoro, de Mussolini (CLT) e nada de inovador e diferente. 

Para que não tenhamos escolhas velhas idealizamos uma com metodologias novas, e 

para isso foi idealizado o Clube dos administradores, uma startup que atuará como escola de 

negócios, palestras, cursos, música, poesias, camisas etc que serão comercializada numa loja 

virtual. 

 

3. Clube dos Administradores, um portal diferenciado de negócios em português, 

espanhol e inglês 

     Segundo Peter Drucker (1992) no século XXI estaremos vivendo na sociedade da 

informação e do conhecimento. A influência de autores americanos, europeus e asiáticos no 

mundo dos negócios pode ser sentida por todos e as melhores escolas de negócios estão situadas 

nesses países através dos rankings especializados a respeito. 

 O Clube dos Administradores é um portal voltado para estudantes e profissionais da área 

de Administração e para aqueles que sempre estão em busca de conhecimento e conteúdo de 

altíssima qualidade no mundo corporativo. 

Essa é a proposta do Clube dos Administradores, que será uma Startup voltada ao 

aprendizado via vídeos de palestras, aulas, cursos, artigos, seminários, workshops e tantas 

maneiras de ensinar utilizando da tecnologia da informação e adentrando em vários países. 

Equivalente ao TED norte-americano o Clube terá o PADH, veja o logo do mesmo: 
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FIGURA 1: Logomarca do PADH 

 
Fonte: PADH (2016) 

 

Stephen Kanitz (1993), um excelente administrador brasileiro, que fez master of 

business administration – mestrado em administração, em Harvard, em um artigo na revista 

Exame sugere novas alternativas para a administração econômica deste país. Para ele é preciso 

dar espaço aos administradores, engenheiros, financistas, empresários, psicólogos e contadores. 

Avançarmos na educação do Brasil significa que devemos ser ousados e tentar com o 

clube dos administradores qualificarem pessoas a nível Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. 

O Brasil por ser um país intercontinental precisaria de ferramentas modernas, tais como a 

utilização das modernas tecnologias para avançarmos num novo ensino de administração 

utilizando a tecnologia e caminhando para a sociedade do conhecimento cantada em veros e 

prosa pelo guru moderno da administração, Peter Drucker. 

Uma das palestras do Clube é baseada no livro TGA – Made in Brazil (2006), livro esse 

que quebrou os paradigmas da Administração por falar de uma teoria geral de Administração 

baseada em 3 vertentes: o futebol, os empreendedores e os políticos. 

Futebol por que é a paixão do brasileiro e ele se sente motivado a aprender com algo 

que lhe ensina através de metáforas.  

Além do futebol temos os empreendedores e nessa seara podemos falar de Conde 

Matarazzo, Barão de Mauá, Roberto Marinho, Ricardo Semler e Jorge Paulos Lemann, que 

fizeram e continuam fazendo a diferença na Administração Made in Brazil. 
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Também foi falado dos políticos, tais como Getúlio Vargas, Juscelino Kubistchek, 

Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, que é considerado 

“O príncipe dos intelectuais’”. 

Garreth Morgan em seu livro Imagens da Organização (1996)  nos ensina a aprender e 

desaprender através das metáforas, algo que  é ilustrado no livro e na palestra TGA – Made in 

Brazil, que aparece no clube dos administradores e que conjuntamente com o curso de 

empreendedorismo e o de matemática financeira, ajudariam as pessoas a pensar “fora da 

caixinha”. Além das várias outras coisas do clube, tais como palestras, cursos, que virão com 

parcerias a nível Brasil e internacional. 

O Clube veio para inovar na educação brasileira se aproximando do alunado antenado e 

que utilizada da internet, WhatsApp, linkedin e que tais para se aproximar e para aumentar seus 

conhecimentos. 

Isso é um fator motivador para a melhoria da educação brasileira e mundial. O que nos 

remete a aprender praticando. Por isso na continuidade iremos falar das metodologias ativas 

que poderá qualificar e melhorar os alunos, seja de Administração, seja de outras áreas do 

conhecimento. 

 

4. Metodologias ativas e sala de aula invertida 

O mundo está em constante transformação e a cada dia novas tecnologias são 

desenvolvidas, e a maioria das pessoas sempre estão conectados, seja por computadores, 

notebook, tablets, smartphones, entre outros. 

Com este advento dos avanços tecnológicos, muitas empresas estão tornando-se 

“sociais” para captação de novos clientes, e na era da informação, a educação também começa 

a propor uma nova metodologia de ensino, baseada em prática e não somente na teoria, como 

vem sendo disseminado o conhecimento atualmente nas escolas, faculdades, universidades, etc. 

A abordagem do conceito Metodologias Ativas, vem para proporcionar ao profissional 

uma forma de desenvolver habilidades e competências significavas para ter conhecimento e não 

apenas informação em um processo mediador de desenvolvimento humanístico. 

Haja visto tais transformações, precisamos rediscutir os processos, fundamentos e 

metodologias de ensino-aprendizagem, as quais são necessárias para à formação de um futuro 

profissional, habitualmente em determinada área que o mesmo deseje integrar. 
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Notamos claramente ao fato do conhecimento das profundas transformações pelas quais 

passamos todos os dias, os novos avanços tecnológicos, no mundo contemporâneo, passa por 

algumas vertentes ais quais podemos observar: 

− a produção de conhecimento é extremamente veloz, as transformações acontecem em 

uma velocidade nunca antes imaginada e vivenciada como a do século XXI, o que nos 

remete ao saber-fazer de forma científica; 

− os meios de comunicação tornam-se peças chaves na formatação/construção do ser 

humano profissional sobre a sua própria vida na inserção ao mundo; 

− organizações conectadas, gerindo mudanças tempestuosas nas maneiras/formas as quais 

desenvolvem suas atividades; 

− escolas/universidades integrando níveis e estruturas tecnológicas para auxiliar na 

formação acadêmica e humana. 

O que de fato podemos observar deste o início do século, são as perspectivas pelas quais 

se buscam desenvolver uma autonomia individual, ao mesmo tempo íntima juntamente ao 

grupo. A educação é peça fundamental na construção de uma visão como um todo, de forma 

interdependente. 

 

4.1. O que são metodologias ativas? 

Metodologia ativa é um processo amplo e segundo Sobral (2013) possui como principal 

característica a inserção do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua 

aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado, mediada por desenvolvimento de 

projetos. 

Nesse contexto as metodologias ativas surgem segundo Prado et al (2012) como 

proposta para focar o processo de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os 

envolvidos, centrados na realidade em que estão inseridos. 

Além da informação, é de suma importância ter didática, e para Aurélio (1999), 

“didática é arte de ensinar; o procedimento pelo qual o mundo da experiência e da cultura é 

transmitido pelo educador ao educando, nas escolas ou em obras especializadas. Conjunto de 

teorias e técnicas relativas à transmissão do conhecimento”. Uma forma dinâmica de 

desenvolver na prática, os conceitos metodológicos. 
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Para Bastos (2006, p.10) o conceito de metodologias ativas se define como um 

“processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. ” Ainda segundo o autor, 

“o docente deve atuar como um facilitador, para que o estudante faça pesquisa, reflita e decida 

por ele mesmo o que fazer para alcançar os objetivos”. 

Em outras palavras é fazer acontecer. O Aluno tem a possibilidade de desenvolver 

métodos para compreender de forma prática, como são os procedimentos e formas de resolver 

um determinado problema/projeto, o que de fato o torna mais instruído para o mercado fora das 

salas de aulas. 

Segundo o Buck Institute for Education - BIE, entidade norte-americana que reúne 

pesquisadores desde 1990 para desenvolver o tema, define essa abordagem como “um método 

sistemático de ensino-aprendizagem que envolve os alunos na aquisição de conhecimentos e 

habilidades por meio de um processo de investigação, estruturado em torno de questões 

complexas e autênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente planejadas”. 

Segundo Behrens e José (2001), a metodologia ativa (metodologias por projetos) foi 

proposta inicialmente por John Dewey e chegou ao Brasil nas traduções de Anísio Teixeira na 

década de 1930, sendo denominado de Escola Nova. Aspectos centrais da proposta de Dewey 

são representados na figura abaixo. 

Figura 2: Proposta da escola nova de Dewey 

                           
Fonte: (BEHRENS e JOSÉ, 2001) 

Behrens e José, pesquisadoras em Educação, complementam: “a observação de 

condições e circunstâncias não basta, é preciso acrescentar a significação que se atribui” para 

as atividades realizadas. (BEHRENS e JOSÉ, 2001). 
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Como é desenvolvido as aulas teóricas, repetitivas e sem grande interação entre 

aluno/professor, os projetos precisam consequentemente ter um significado e uma vertente real 

para despertar no acadêmico/pesquisador o interesse por buscar uma solução para o problema 

proposto. 

Para Silva (2013) “a metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula a crítica 

e reflexão no processo de ensino e aprendizagem. O educador, neste caso, participa ativamente 

do processo, em situações que promovam aproximação crítica do aluno com a realidade”. 

É o fato de preparar o aluno para ser um profissional, que ao sair de uma Faculdade, 

consiga exercer a profissão com maior habilidade e desenvoltura, o que situacionalmente o 

torna mais seguro de suas ações e potencial em ser um profissional competente e hábil. 

 

4.2. A nova sala de aula “invertida” 

Como dizia o estudioso Freire (1970) “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. 

Nessa perspectiva, podemos compreender que os professores têm resistência da utilização do 

PBL e no método da Sala de Aula Invertida, visto que muitos (se não a maioria) dos atuais 

professores são conteudistas, e de tal forma mostram uma resistência e medo para utilizar as 

novas formas de ensino/aprendizagem para utilizar as metodologias ativas, visto que neste caso 

o professor precisa ter conhecimento prático para desenvolver novas habilidades nos novos 

alunos da era digital. 

O maior desafio do docente no Ensino Superior é fazer com que o acadêmico tenha uma 

participação efetiva nas discussões de sala de aula. A prática pedagógica no Ensino Superior 

deve ser encarada com muita seriedade. Requer posturas e comprometimentos com um processo 

que eduque para a autonomia do acadêmico, mediado pelo professor. Somente uma educação 

que tenha como princípio a liberdade, poderá auxiliar na construção de uma sociedade mais 

humanizada (DEBALD, 2003). 

Uma proposta interessante é a da UniAmérica de Foz de Iguaçu, em que a divisão por 

séries e o currículo não é organizado, desenvolvem por projetos e aula invertida. “Ao tirar a 

divisão por disciplinas, orientamos todas as competências necessárias através de projetos 

semestrais temáticos. O aluno escolhe um problema real de sua comunidade ou região para 

trabalhar os temas daquele período”. 
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O Professor ao modular uma Sala de Aula Invertida, utiliza o processo de incidente e 

uma variação de estudo de caso. Essa caracterização é extraída da descrição de Gil (1990): 

O professor apresenta à classe uma ocorrência ou incidente de forma resumida, sem 
oferecer maiores detalhes. A seguir, coloca-se à disposição dos alunos para fornecer-
lhes os esclarecimentos que desejarem. Finda a sessão de perguntas, a classe é 
subdividida em pequenos grupos e os alunos passam a estudar a situação, em busca de 
explicações ou soluções (GIL, 1990, p. 84). 

Com os avanços das tecnologias e cada dia mais presente em salas de aulas, ambientes 

e trabalhos, entre outros, os professores/profissionais precisam ser literalmente um Designer 

em Aprendizagem. 

Um ponto a analisarmos neste contexto das Metodologias Ativas e o método tradicional 

de ensinar, e que na utilização dos recursos tecnológicos para mediação é oportunizar aos alunos 

a possibilidade através de vídeos, hipertextos, grupos em redes sociais, bibliotecas virtuais, 

entre outros, para que o aluno possa mediar antecipadamente o seu 

conhecimento/desenvolvimento prévio através dos recursos tecnológicos. (MORAN, 2014). 

Em geral, as propostas de metodologia ativa, pressupões resolução e problemas e 

questões incluindo nesse conjunto a pesquisa ora individual, ora em grupo, considerando 

sempre fatores como a disputa, agilidade, perspicácia, visão do todo, foco, disciplina e 

iniciativa. 

 

4.3. O método PBL (Project Based Learning) 

O Projeto Baseado em Aprendizagem (PBL em inglês), é um método de ensino em que 

os estudantes adquirem conhecimentos e habilidades, trabalhando por um período prolongado 

de tempo para investigar e responder a uma envolvente e complexa questão, problema ou 

desafio. Em Gold Standar PBL, Projeto Essential Design Elements incluem: 

− Conhecimento, compreensão e habilidades de sucesso: O projeto é focado em 

objetivos de aprendizagem dos alunos, incluindo os conteúdos e as habilidades 

baseadas em padrões como solução de pensamento crítico/problema, colaboração e 

autogestão; 

− Problema desafiador ou Pergunta: O projeto está enquadrado por um problema 

significativo para resolver ou uma pergunta para responder, ao nível adequado de 

desafio; 
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− Inquéritos Sustentados: Os alunos se envolver em um rigoroso processo, estendida 

de fazer perguntas, encontrar recursos e aplicação de informações; 

− Autenticidade: O projeto apresenta contexto do mundo real, tarefas e ferramentas, 

padrões de qualidade, ou de impacto - ou fala às preocupações dos alunos pessoais, 

interesses e problemas em suas vidas; 

− Estudante Voz e escolha: Estudantes tomam algumas decisões sobre o projeto, 

incluindo a forma como eles funcionam e o que eles criam; 

− Reflexão: Estudantes e professores refletem sobre a aprendizagem, a eficácia das 

suas atividades de inquérito e de projeto, a qualidade do trabalho do aluno, os 

obstáculos e como superá-los; 

− Crítica & Revisão: Estudantes aprender a dar, receber e usar o feedback para 

melhorar seus processos e produtos; 

− Público Produto:  Estudantes tornam público o seu trabalho de projeto, explicando, 

e/ou apresentando-o às pessoas para além da sala de aula. 

No contexto exposto, o ato de levar o estudante a falar em público e com mesmo 

tempo “ensinar” o que aprendeu na atividade, ou seja, ter que construir sua metodologia de 

transmissão de informação, fixa e expande nele o conteúdo proposto. 

 

4.4. Porque trabalhar com metodologias ativas 

Para Freire (2007, p. 20), o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Para ele o 

docente que desrespeita a curiosidade do aluno, a sua inquietude e sua linguagem, transgredem 

os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. 

Blikstein (2010) chama a atenção para: 

[...] o grande potencial de aprendizagem que é desperdiçado em nossas escolas, diária e 
sistematicamente, em nome de ideias educacionais obsoletas. [...]. É uma tragédia ver, 
a cada dia, milhares de alunos sendo convencidos de que são incapazes e pouco 
inteligentes simplesmente porque não conseguem se adaptar a um sistema equivocado. 
(BLIKSTEIN, 2010, p. 3). 

Podemos compreender que trabalhar/desenvolver metodologias ativas no ambiente 

educacional é um fator preponderante para formar/desenvolver profissionais mais capacitados 

e preparados para terem autonomia e criatividade no mundo corporativo. 
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Para o atual contexto em que vivenciamos as novas tendências pedagógicas, a 

Metodologia Ativa é estrategicamente funcional para que o aluno seja o principal protagonista 

da situação, ou seja, corresponsável com a sua própria formação, no instante que o professor 

torna-se um “apoio”, um facilitador no processo de aprendizagem nas experiências práticas. 

(REIBNITZ KS, 2006) 

Conforme Berbel (1999), a metodologia da Problematização tem como fundamentação 

teórica a origem da concepção da educação histórico-critica, no qual se coloca com o propósito 

de preparar o estudante/ser humano, para a sua própria tomada de decisão no mundo, e 

consequentemente em poder transformá-lo. 

Para compreendermos ainda mais a importância de trabalhar as Metodologias Ativas, 

Arco de Charles Maguerez, nos identifica em cinco etapas na formação de estratégias de ensino-

aprendizagem para elevar o desenvolvimento da problematização em uma determinada 

situação, conforme se segue: 

Primeira Etapa: Observando a realidade 

Segunda Etapa: Identificando os pontos-chave 

Terceira Etapa: Teorizando 

Quarta Etapa: Identificando hipóteses de solução 

Quinta Etapa: Aplicando à realidade 

Ao envolver o estudante em situações/problemas práticos e cases reais, torna a 

compreensão mais sistêmica e de melhor entendimento, o que em momentos que ele vir atuar 

sobre aquela perspectiva, ele consiga de tal maneira desenvolver suas habilidades com mais 

tranquilidade e mais competência. 

 

5. Considerações finais 

Esse é o momento de afirmação do Brasil no cenário mundial contemporâneo e a melhor 

expressão disso é cada vez mais ter bons administradores e poder espalhar um portal em 3 

línguas com assuntos atuais, inovadores e diferenciados em administração. 

Com uma vertente diferenciada e crítica da forma pela qual o ensino ainda é 

tradicionalmente desenvolvido, a ideia em co-criar de forma inovadora e altamente tecnológica 

a maneira pela qual jovens e adultos se mantém e interagem conectados. Compreendendo que 
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da tal forma que fazem, podem além de distração, se transformarem e desenvolverem novas 

habilidades através de novos conhecimentos. 

Inclusão tecnológica é feita através de novos conhecimentos e novos posicionamentos 

e esses pesquisadores compreenderam isso tendo um curso de Administração com foco em 

tecnologia. 

Essa plataforma do Clube dos Administradores irá para o mundo através de plataforma 

mobile (e-books, livros impressos, vídeos com palestras, cursos etc) para poder atingir todos os 

públicos, numa visão popular, com um viés acadêmico e visão crítica. 

Através do portal Clube dos Administradores pretende-se criar uma coleção com uma 

visão do país líder da América do Sul, o Brasil, com suas peculiaridades, culturas e modo de 

ser e forte presença no mundo gerencial e de negócios. 

O Capitalismo vem vivendo um momento de mudança e passando de capitalismo 

selvagem para capitalismo social. Nada melhor para corroborar isso com um portal de 

Quirinópolis - Goiás para o mundo através da tecnologia da informação e barateamento dos 

custos e venda dos mesmos. 
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Resumo: O presente estudo buscou analisar o planejamento orçamentário como diferencial do 
setor privado, destacando sua importância para o fluxo financeiro e sucesso da empresa. O 
objetivo deste visou analisar o planejamento orçamentário como diferencial do setor privado, 
neste sentido esta pesquisa é de natureza aplicada, exploratória e descritiva, bibliográfica, 
documental e estudo de caso, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de 
questionários aplicado aos 6 (seis) gestores de uma concessionária de motocicletas no Estado 
do Ceará. A partir das análises, verificou-se que a empresa estudada já utiliza o planejamento 
orçamentário há 3 anos e considera-o importante para o controle de gastos, previsão de receitas, 
verificação de metas financeiras e apoio nas decisões. Dessa forma, constatou-se a viabilidade 
da utilização do orçamento empresarial nas empresas privadas, proporcionando para as 
organizações uma gestão diferenciada, desde que os gestores participem, trabalhando de 
maneira integrada na tomada de decisão. Portanto, o orçamento empresarial é considerado uma 
ferramenta de gestão empresarial extremamente importante para auxiliar o administrador em 
sua tomada de decisão. Esse instrumento não é empregado apenas para controlar gastos, mas 
também para guiar os gestores quanto às metas e objetivos que almejam alcançar ao longo do 
período desejado.  
 
Palavras-chave: Orçamento empresarial. Planejamento Orçamentário. Diferencial 
competitivo. Tomada de decisão. 
 
1 Introdução 

Observando-se o cenário econômico atual do país e diante das constantes mudanças 

ocorridas no mercado, percebe-se que as empresas estão procurando cada vez mais diversificar 

sua forma de gestão, buscado tornar-se mais forte contra a concorrência e para se manterem no 

mercado.  

Desse modo, surge a necessidade de desenvolver e utilizar uma ferramenta de gestão que 

é o planejamento orçamentário. Essa ferramenta de trabalho possibilita aos gestores um controle 

mais intenso de todas as receitas, despesas e redução dos gastos da empresa.  
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Considerando a importância da realização de um planejamento orçamentário para um 

negócio, partindo desta explanação, buscou-se entender se há um planejamento e controle 

orçamentário e como se desenvolve na prática da empresa Cariri Comercial de Motos LTDA. 

Como objetivo, o presente trabalho visou analisar o planejamento orçamentário como 

diferencial do setor privado, destacando sua importância para o fluxo financeiro e sucesso da 

empresa; identificar a existência do planejamento orçamentário dentro da empresa; observar se 

ocorre adaptação financeira dentro do orçamento já planejado; verificar como é feito o 

orçamento financeiro na organização. 

 

2 Planejamento 

O conceito de planejamento surgiu em meados do século XIX, posteriormente a Segunda 

Revolução Industrial, passando a ser adaptada ao contexto dos negócios, com a intenção de 

criar uma vantagem competitiva que fosse sustentável (LUNKES, 2007).  

O planejamento é a criação de um plano de ação que busca aperfeiçoar o alcance de um 

determinado objetivo. Assim, consiste a verificação de uma situação que possa ocorrer 

futuramente. 

Logo, Santos et al (2008), definem planejamento como sendo uma excursão no futuro 

para identificar uma desejável situação. Em seguida, uma análise da situação atual possibilita 

constatar o desvio existente entre as situações atual e a desejável.  

O processo de planejamento inicia através das projeções das receitas de vendas e custos 

de produção (WESTON; BRIGHAM, 2004). Portanto, entende-se que o planejamento é visa 

preceder uma ação é direcionado para a tomada de decisão tendo em vista o futuro. 

 

 

2.1 Planejamento Estratégico 

Segundo Padoveze (2010), planejamento estratégico é primeira etapa em um processo de 

gestão, pois é quando a organização formula e reformula suas estratégias empresarias a partir 

da visão específica do futuro. Desse modo, é a fase que determina as políticas, diretrizes e 

objetivos estratégicos da empresa, que tem como produto final o equilíbrio entre as interações 

da organização e suas variáveis ambientais.  



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

Esse planejamento é um processo organizacional que envolve aprovação, tomada de 

decisão e avaliação, a fim de relacionar adaptações da empresa e seu ambiente variável.  

O planejamento estratégico está relacionado aos níveis mais altos e de maior 

responsabilidade da empresa, pois é um processo administrativo que visa aperfeiçoar o grau de 

interação com o ambiente, proporcionando a empresa atuar de forma inovadora e diferenciada 

no mercado (OLIVEIRA, 2005).   

Diante disso, o planejamento estratégico visa estudar os pontos fortes e os pontos fracos 

da empresa e suas ameaças e oportunidades do ambiente, buscando estabelecer objetivos, 

estratégias e ações para um aumento da competitividade empresarial.    

 

2.2 Planejamento Tático 

De acordo com Oliveira (2005), o objetivo do planejamento tático é aperfeiçoar definida 

área de resultado e não a organização de modo geral. A principal finalidade do planejamento 

tático é a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis para realização dos objetivos 

estabelecidos. Portanto, seu desenvolvimento é destinado aos níveis organizacionais 

intermediários.   

Assim, o planejamento tático é considerado o planejamento de médio prazo. Sendo 

extensão do planejamento estratégico, que ressalta as atividades das diversas partes ou unidades 

da empresa e geralmente seus planos são direcionados para as áreas de produção, marketing, 

pessoal, finanças e contabilidade (CHIAVENATO, 2014). 

Todavia, o planejamento tático deve analisar o deve ser feito, como deverá ser realizado 

e estabelecer o tempo para que isso aconteça no prazo. 

 

2.3 Planejamento Operacional 

Planejamento operacional é de curto prazo e é desenvolvido por cada uma das operações 

ou tarefas de maneira individual, voltando-se para a otimização e maximização dos resultados. 

De acordo com Santos et al (2008), o planejamento operacional tem a intenção de definir 

quais ações serão exercidas pelos setores da empresa e é elaborado e executado pelos níveis 

mais inferiores, onde o foco básico são nas tarefas do cotidiano da organização. 
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Dessa maneira, o planejamento operacional tem como função principal indicar como 

devem ser realizadas as operações do dia-a-dia na empresa, a partir da elaboração de um plano 

detalhado para essas operações.  

Segundo Chiavenato (2014), o planejamento operacional está voltado para a eficiência e 

pode ser classificados em quatro tipos: Procedimentos: que se relaciona a métodos; Orçamento: 

que envolve o dinheiro; Programas ou programações: vinculados a tempo e regulamentos: 

relacionadas ao comportamento das pessoas. 

Dessa forma, entende-se que o plano operacional preocupa-se com a administração pelo 

cotidiano de garantir que todos os envolvidos executem as atividades e operações conforme os 

procedimentos estipulados pela organização, com a finalidade de atingir seus propósitos. 

 

2.4Planejamento Orçamentário e Financeiro 

O planejamento orçamentário realiza-se em curto prazo, geralmente no período de 12 

(doze) meses. Serve para projetar cenários de resultados e indica aos gestores uma direção do 

caminho que devem seguir para atingir os objetivos organizacionais, dentro do período corrente 

(FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004). 

Esse plano é utilizado como base para o controle de desempenho, captação de recursos, 

controle dos gastos e o comprometimento como os resultados financeiros. Ele deve incluir o 

faturamento esperado para o período estabelecido, as despesas fixas e os custos previstos. Desse 

modo, é possível projetar os resultados. 

O plano orçamentário além de ter como objetivo prever os fluxos de caixa, os resultados 

e a situação patrimonial da empresa, também objetiva controlar esses itens a fim de que os 

mesmos sejam alcançados (SANTOS et al, 2008).  

O planejamento financeiro é considerado um ponto importante nas atividades da 

organização, pois proporciona orientação para a direção, à coordenação e o controle das 

medidas tomadas pela empresa para que alcance seus objetivos. (GITMAN, 2003). 

Seu processo inicia com a elaboração de planos financeiros de longo prazo, com horizonte 

de 5 (cinco) anos, nele deve-se incluir tudo que foi previsto no orçamento e agregar a ele o 

fluxo de caixa, sendo indispensável para o processo de planejamento, execução e controle.  
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3 Conceitos e tipos de orçamento  

Para Frezatti (2009), orçamento é a definição de um plano financeiro para implantar uma 

estratégia da organização para definida atividade, sendo utilizado pelos gestores como um dos 

instrumentos fundamentais para o alcance das metas definidas. 

Diante disso, o orçamento divide-se em várias modalidades, dentre as principais estão: o 

orçamento base zero, orçamento de tendências, orçamento flexível, orçamento estático, 

orçamento ajustado e orçamento corrigido. 

 

3.1 Orçamento Base Zero 

O conceito de Orçamento Base Zero - OBZ originou-se nos Estados Unidos, tendo como 

proposta algumas técnicas simples de analisar a relação de custo versus benefício para as 

decisões relacionadas à natureza e ao grau de serviço a ser prestado pela a organização 

(SANTOS et al, 2008).   

O orçamento base zero consiste principalmente na elaboração de uma ferramenta que seja 

capaz de reduzir os custos a partir da criação de um orçamento voltado para o controle dos 

valores realizados em relação aos valores orçados da empresa. 

O orçamento base zero é um método que identifica os resultados, envolvendo todo o 

pessoal da organização através de questionários que possam fazer a melhor distribuição das 

tarefas ou responsabilidades a serem exercidas (SANTOS et al, 2008). 

Desse modo, o OBZ tem como principal finalidade a determinação da importância de 

cada tarefa, iniciando-se uma escala de prioridades do zero que cresce continuamente a cada 

nível de realizações e custos. 

 

3.2 Orçamento de Tendências 

De acordo com Padoveze (2010), o orçamento de tendência baseia-se na utilização dos 

dados passados para projetar situações futuras. 

Portanto, esse conceito de orçamento é o mais utilizado pelas organizações e surge de 

uma intensa análise nos dados anteriores da empresa. A partir disso, elaboram-se planos para 

tomada de decisões futuras. 
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3.3 Orçamento Flexível 

O conceito de orçamento flexível surgiu através de um conjunto de orçamento que pode 

ser adaptado a qualquer nível de tarefas da empresa, ou seja, é uma distinção entre os custos 

fixos e os custos variáveis. Assim, os custos variáveis seguirão o fluxo do volume de atividade, 

enquanto os custos fixos continuarão como o tratamento tradicional (PADOVEZE, 2010).  

No entanto, para Atkinson et al. (2000) orçamento flexível melhora as metas de níveis de 

custo fundamentado no nível vigente de atividade. Logo, os orçamentos flexíveis fornecem 

comparações de resultados atuais com os objetivos fundados nos níveis de produção obtidos.  

Dessa forma, entende-se que apesar de algumas aplicações, esse tipo de orçamento não 

prevê o que vai acontecer. Assim, dificulta a continuidade do processo orçamentário ao 

contrário dos demais.  

 

3.4 Orçamento Estático 

O orçamento estático é desenvolvido a partir da elaboração das peças orçamentárias e 

fixação de determinados volumes de produção ou vendas. Assim, esses volumes que vão 

determinar todas as atividades e setores da organização. Diante disso, orçamento estático não 

permite que a administração do sistema realize nenhuma alteração nas peças orçamentárias 

(PADOVEZE, 2010).  

Esse orçamento é criado através de um volume de vendas fixado. A partir disso, é 

desenvolvido um planejamento para os demais departamentos da organização. Portanto, não 

permite possíveis alterações neste tipo de orçamento.   

 

3.5 Orçamento Ajustado  

O orçamento ajustado deriva-se do orçamento flexível, pois é o segundo orçamento e que 

só é usado quando há modificação do volume ou nível de atividade planejada inicialmente, para 

outro nível de volume ou atividade, em função de um ajuste de plano. Desse modo, é o ajuste 

realizado nos volumes planejados dentro do orçamento inicial ou estático (PADOVEZE, 2010).        

Dessa forma, o orçamento ajustado permite alterações ou ajustes no orçamento original, 

tanto na quantidade das vendas, quanto nas atividades realizadas.   
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3.6 Orçamento Corrigido 

Logo Padoveze (2010) conceitua o orçamento corrigido como sendo um ajuste do 

orçamento original, que correrá automaticamente toda vez que houver alteração de preços 

decorrente da inflação.  

Então, entende-se que o orçamento corrido é baseado de acordo com alterações de preços 

que envolvem a inflação e, reajuste com base em índices de inflação futura, como também 

impostos, taxas e preços administrativos.  

Por fim, entende-se que o uso do planejamento orçamentário torna-se um método mais 

concreto com a aplicação constante, possibilitando conhecimento e tornando o controle mais 

eficiente e eficaz, além disso, melhores previsões. 

 

5 Metodologia 

A presente pesquisa é qualitativa, exploratória, descritiva e aplicada a estudo de caso, em 

uma empresa privada. 

Do ponto de vista de sua natureza classifica-se como aplicada, tomando por base o 

interesse de ordem local. Gil (2010) classifica a pesquisa aplicada como sendo um estudo que 

tem em vista gerar conhecimentos para aplicação prática apontando a solução de problemas 

específicos.  

Nesta pesquisa, a forma de abordagem do problema optou-se por qualitativa, que para 

Stake (2011), significa que seu raciocínio tem como base principal a percepção e a compreensão 

do homem.  

Classifica-se como exploratório-descritiva, pois a pesquisa exploratória conforme 

Severino (2007) levanta informações sobre determinado assunto, assim, delimitando um campo 

de trabalho mais específico. 

A pesquisa descritiva é o estudo dos fenômenos do mundo físico e humano, portanto, os 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, porém, o 

pesquisador não deve interferir neles para não haver manipulações (ANDRADE, 2010).  

Os procedimentos técnicos adotados foram pesquisas bibliográfica, documental e estudo 

de caso. Dessa forma, tem como finalidade proporcionar ao pesquisado o contato direto com 

tudo que foi escrito, falado ou filmado sobre determinando assunto (LAKATOS; MARCONI, 

2010). 
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E o estudo de caso consiste em uma análise mais intensa e exaustiva de um ou poucos 

objetos, entretanto, de uma maneira que possibilite um amplo e detalhado conhecimento, ou 

seja, uma tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados (GIL, 

2010).  

O método científico utilizado foi o indutivo, pois a indução é um procedimento lógico, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, compreende a uma verdade geral 

ou universal (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados questionários, que descrita por 

Severino (2007) trata-se, de uma técnica que utiliza uma série de questões para coleta de 

informações sobre um determinado tema direcionado aos sujeitos pesquisados.  

O universo da pesquisa incide sob a perspectiva dos gestores de uma concessionária de 

motocicletas no Estado do Ceará, onde 6 (seis) gestores participaram da pesquisa.  

Este estudo realizou-se entre os meses de março a maio de 2016. 

 

6 Analise e Discussão dos Resultados 

A análise deste trabalho realizou-se na concessionária Cariri Comercial de Motos LTDA, 

cujo nome fantasia Ares Motos, pertencente ao Grupo Linhares, que iniciou suas atividades em 

março de 1998, na cidade de Tauá – CE.  

A organização é considerada hoje a maior revendedor Honda duas rodas do Estado, 

atuando em 85 municípios e em constante crescimento.  

O sistema de planejamento orçamentário surgiu no grupo a três anos, devido o 

crescimento da empresa. 

O Grupo Linhares é uma empresa que possui uma gestão focada na geração de resultados 

concretos, solidez e a sustentabilidade, e que busca crescimento e inovação ao decorrer dos 

anos, como pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1 – Linha do tempo do Grupo Linhares 

Fonte: Grupo Linhares (2016) 

Para impulsionar o resultados da empresa, o grupo implantou o sistema de planejamento 

orçamentário, que é utilizado pela a empresa à 3 (três) anos. 

A utilização do planejamento orçamentário é considerada uma atividade de importância 

crítica para a organização, devido seu sistema ter sido introduzido na empresa há alguns anos 

com a intenção de proporcionar níveis de lucratividade mais elevados (FIGUEIREDO; 

CAGGIANO, 2004). 

Segundo resultados do questionário, a empresa já utiliza a ferramenta do planejamento 

orçamentário e todos foram categóricos ao afirmar que o controle dos gastos, previsão de 

receitas, verificação de metas financeiras e apoio nas decisões, são importantes para a realização 

do planejamento financeiro na empresa.  

Em seguida analisando o período de realização do planejamento orçamentário, percebe-

se que apenas 16,67% dos gestores seguem a teoria de proposta pelo autor e realizam a 

ferramenta mensalmente. No entanto, dentre os respondentes, pode-se analisar que a maioria 

com 66,66% realizam o planejamento orçamentário estruturado no período semestral e os 

demais 16,67% foram atribuídos ao período anual. Gerando assim divergência de informações, 
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o que se observa que o planejamento acontece de forma setorial, conforme demonstra o gráfico 

1. 

Gráfico 1 – Frequência da realização do planejamento orçamentário estruturado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Mesmo revisando periodicamente as práticas orçamentárias, observa-se que nem todos 

os gestores executam um controle orçamentário no mesmo período. Porém, a revisão 

orçamentária deveria ocorrem mensalmente. Conforme observado por Welsch (1983) o 

monitoramento necessita ser realizado mensalmente, por meio de relatórios de desempenho, os 

quais demonstram o previsto e o realizado.  

Dessa forma, quanto mais rápido os administradores encontrarem as falhas, mais rápido 

encontrarão suas soluções.  

Tendo em vista o retorno esperado para a empresa deseja almejar com a execução da 

metodologia planejamento orçamentário, os respondentes foram questionados a respeito. 
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Gráfico 2 – Retorno esperando com a execução do planejamento orçamentário 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Portando, identificou-se no gráfico 2 que os gestores executam o planejamento visando 

obter como retorno o alcance das metas. Dessa forma, 83% dos participantes classificaram 

como sendo o principal retorno esperado com a realização desta ferramenta. Por conseguinte, 

foram relacionados 67% ao controle dos gastos, 50% considerou a melhora na tomada de 

decisão e apenas 33% optaram pela previsão de receitas. 

Assim, execução do planejamento orçamentário pode ser um dos pilares da gestão para o 

alcance das metas, tendo em vista que o compromisso dos administradores para eficiência da 

ferramenta (FREZATTI, 2009).  

Gráfico 3 – Elaboração do planejamento orçamentário 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

De acordo com o gráfico 3, ao serem questionados sobre a elaboração do planejamento 

orçamentário da empresa, constatou-se que 83% dos respondentes classificaram que esta 
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elaboração é feita através de relatórios financeiros de receitas e despesas. Entretanto, 67% dos 

participantes responderam que a elaboração também é realizada através de planilhas. 

Neste sentido, Frezatti (2009) descreve que para a elaboração do plano financeiro 

necessita conter o fluxo de caixa, a demonstração de resultados e o balanço patrimonial, ou seja, 

todos os relatórios financeiros inseridos na organização. 

Por conseguinte, os gestores da empresa foram questionados sobre a participação dos 

colaborados em relação à aplicação da ferramenta planejamento orçamentário, onde foram 

unânimes ao responderem que os colaboradores da empresa participam ativamente na 

elaboração do orçamento, conforme analisado no gráfico. 

Partindo desta observação para Atkinson et al.(2000) um dos procedimentos mais comuns 

de processo orçamentário que abrange aspectos comportamentais na preparação do orçamento 

é o orçamento participativo, pois os superiores e colaboradores preparam juntos as metas e 

indicadores do orçamento, desta maneira o compromisso e comprometimento será uma método 

motivacional bastante positivo ao deixar que os colaboradores participem do processo 

decisório.  

Entretanto, de acordo com Padoveze (2010) a administração do sistema orçamentário é 

dever do controller, pois é ele que recebe essa delegação da diretoria ou dos proprietários. 

Depois disso, deve comandar a organização do processo orçamentário, tanto na sua estrutura 

de informações como nos cronogramas de execução.  

Em seguida os respondentes foram questionados sobre o monitoramento das atividades e 

dos resultados do instrumento de plano orçamentário, conforme apresentado no quadro 1. 

Quadro 1 - Quanto a realização do monitoramento das atividades e dos resultados do planejamento 

orçamentário da empresa. 

Participantes  Realização do monitoramento das atividades e dos resultados do 
planejamento orçamentário da empresa 

A 
O monitoramento é feito quase que diariamente por cada gerente 

responsável pelo setor. 

B 
Através do sistema DEREX (Despesas Registradas no Excel) e planilhas 

efetivas. 

C 
Através de relatórios diários e mensais, e este e comparando diariamente 

com os orçamentos para auxiliar a tomada de decisões. 
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D Reunião mensal de negócios, orçado x realizado. 

E 
É monitorado semanalmente via DEREX onde verificamos quanto 

gastamos e verificamos quanto ainda temos orçado. 

F 

O monitoramento é feito pelos gestores de cada loja. Trabalhamos com 

essa ferramenta todos os dias, acompanhados diariamente. Temos metas 

por ciclo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Pelo quadro apresentado se verifica que a empresa utiliza o monitoramento através de 

sistemas próprios de gestão como o sistema DEREX, que é um sistema que permite o controle 

dia-a-dia das receitas e despesas, demonstrando o orçamento previsto e o que já foi realizado, 

e através de planilhas efetivas que ajudam no controle diário e mensal das atividades.  

Então, pelos discursos percebe-se também que em cada loja da empresa é realizado o 

planejamento orçamentário, sendo este feito apenas no nível gerencial. 

Seguindo este contexto Crepaldi (2007) argumenta que ainda não há uma metodologia 

para a análise de orçamento. No entanto, existe nas organizações um sistema orçamentário que 

é monitorado através de métodos próprios e específicos segundo a característica e habilidade 

conceitual de sua administração.  

Assim, nos discursos analisados, os entrevistados não descreveram como realmente esse 

planejamento orçamentário acontece, sendo que os mesmos somente descreveram o que é 

realizado, sem dizer o que é feito dentro de cada ação do controle orçamentário. 

Não foram descritos também nos discursos a realização do planejamento nos níveis tático 

e operacional, o que sinaliza que a organização não realiza um controle orçamentário em todos 

os níveis hierárquicos, comprometendo dessa forma a eficácia de um controle orçamentário 

como um todo na empresa. 

Dessa maneira, o papel do planejamento orçamentário é coordenar as diversas funções de 

uma empresa para que seus objetivos sejam atingidos, ao invés de simplesmente objetivos por 

departamentos ou divisão (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004). 

 
7 Considerações finais 

A utilização do planejamento orçamentário como instrumento de gestão não é recente no 

cenário organizacional. No entanto, essa prática tem crescido consideravelmente nas últimas 
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décadas, principalmente devido às mudanças ocorridas no mercado financeiro, diante da crise 

atual em que o país se encontra. 

Com a construção dessa perspectiva inicial sobre a utilização do planejamento 

orçamentário nas empresas do setor privado, buscou-se contribuir para reforçar a ideia de que 

esta prática de metodologia é um importante complemento ao processo de tomada de decisões 

na Administração das organizações.  

Analisando o processo do sistema planejamento orçamentário, constatou-se a viabilidade 

da utilização do orçamento empresarial nas empresas privadas, proporcionando para as 

organizações uma gestão diferenciada, desde que os gestores participem, trabalhando de 

maneira unificada na tomada de decisão, na gestão dos colaboradores e tarefas da empresa.  

Um ponto relevante observado na empresa em estudo é que o planejamento empresarial 

é efetuado pelo gerente de cada loja, ou seja, é feito apenas no nível gerencial e seu 

acompanhamento é diário e mensal. Através de sistemas próprios de gestão de planilhas 

efetivas. Dessa forma, o orçamento empresarial precisa ser planejado, exposto a discussão entre 

os gestores da empresa, apresentado a conhecimento de todos, e monitorado período a período. 

Tendo em vista, o amplo e ainda pouco explorado campo do orçamento em empresas 

privadas, recomenda-se a realização de pesquisas futuras sobre o assunto. 
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Resumo: O trabalho teve como objetivo analisar a arrecadação tributária correspondente aos 
impostos municipais (ISS, ITBI e IPTU), taxas, Contribuição de Iluminação Pública, alugueis 
e as multas de trânsito, com o intuito de verificar a porcentagem que incide destas receitas sobre 
a arrecadação total. Foi feito uma pesquisa qualiquantitativa, bibliográfica, descritiva, através 
de um estudo de caso. Os resultados demonstraram uma elevação nas receitas totais do 
município, entre os anos de 2010 a 2012, mas posteriormente havendo uma contração de -6,82% 
em 2013 e pequenos crescimentos nos anos de 2014 e 2015. Quanto ao total das receitas 
próprias, verificou-se um crescimento 99,97% do ano de 2010 até 2015. Na análise do 
percentual das receitas próprias (RP) em comparação a receita total (RT) anualmente, 
apresenta-se os seguintes valores: no ano de 2010 a RP teve uma incidência de 7,506% sobre a 
RT, e assim seguiu-se com 8,257% em 2011, 7,435% em 2012, 8,199% em 2013, com 8,034% 
em 2014 e 9,9% no ano de 2015. Por fim identificou-se como principal fonte arrecadada o ISS 
e que estas receitas próprias não chegaram a 10% da arrecadação total. 
 
Palavras-Chave: Arrecadação, Receita Municipal, Receita próprias. 
  

1 Introdução 

Toda e qualquer entidade pública ou privada necessita gerar receitas, que serão 

distribuídas de forma otimizada, visando atender às necessidades populacioais. Deste modo, 

para desenvolver atividades e manterem-se em funcionamento os Municípios, Governos 

Estaduais e a União arrecadam tributos, recebem recursos e utilizam-se dos bens para 

formularem suas receitas. 

Devido a algumas leis que passaram a fiscalizar de forma eficaz as finanças públicas, 

bem como a exigência da própria sociedade, as Prefeituras estão buscando apresentar 

transparência em suas finanças  

Assim o estudo teve como objetivo geral analisar a arrecadação tributária 

correspondente aos impostos municipais (ISS, ITBI e IPTU), as taxas, a Contribuição de 

Iluminação Pública, alugueis e multas de trânsito, buscando-se caracterizar os principais 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

tributos, outras receitas do município; apontar a principal fonte da arrecadação do município e 

avaliar o percentual da arrecadação própria na formação da receita total do município.  

 

2 Definição de tributos 

O poder de tributar e de utilizar seus bens deve ser executado pelos órgãos públicos com 

intenção de desenvolver o bem comum a toda sociedade. Essa obrigação é expressa 

constitucionalmente, atribuindo aos entes públicos o dever de desenvolver através da prestação 

de serviços, intervenções, aplicação de penalidades o desenvolvimento social do meio 

(PALUDO, 2013). 

O Estado utiliza-se da tributação como forma de atingir as obrigações a ele impostas.  

Segundo o código Tributário Nacional (CTN) art. 3 “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir [...] instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

 Nota-se que a obrigação de pagar tributo é compulsória, ou seja, obrigatória, pois resulta 

de lei. Assim a vontade do contribuinte pouco importa, sendo passíveis destas obrigações até 

mesmo os incapazes (CHIMENTI, 2012). 

A supremacia do Estado perante o contribuinte demonstra que os bens destes, podem 

ser utilizados na liquidação de débitos ou como medição para impostos que venha a recair sobre 

eles. (SABBAG, 2012). 

 Os órgãos integrantes da República Federativa do Brasil, União, Estados e Municípios 

dispõe de competências sobre os tributos, sendo eles capazes de criar, fiscalizar e arrecadar, de 

acordo com a legislação constitucional.  

 As espécies tributárias são definidas conforme art. 5º do CTN em impostos, taxas, e 

contribuição de melhoria. E, por entendimento doutrinário, o empréstimo compulsório e as 

contribuições sociais. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 156, enumera quais os impostos são de 

competência dos Municípios. Sendo eles, Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter Vivos (ITBI); Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS). 

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 
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O art. 156, I CF/88 instituiu o imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU). O artigo 32º do Código Tributário Nacional define como fato gerador do IPTU a 

“propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 

definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”, recaindo sobre os bens imóveis 

dos particulares que estão na zona urbana do município. 

Para as pessoas residentes na zona rural o imposto a ser pago é o ITR, sendo esse de 

competência da União.  

O art. 34 do CTN diz que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 

do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 

Assim o STJ entende que o contribuinte do IPTU será “o possuidor por direito real que 

exerce a posse com animus definitivo”  

 Para a elaboração do cálculo do IPTU, o art. 33 CTN define que a base de cálculo desse 

imposto será o valor venal do imóvel. 

b) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

Outro tributo municipal que está presente no art. 156, II, é o imposto sobre a 

“transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição” ou simplesmente ITBI. 

 Os direitos reais citados no art. 156, II, estão enumerados no art. 1225 do Código Civil 

entre eles podemos citar: a propriedade; a superfície; o uso; a habitação; o direito do promitente 

comprador do imóvel; o penhor; entre outros. 

A base de cálculo e feita conforme o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, como 

assim dispõe o art. 38 do CTN, ou seja, o valor correspondente ao imposto remete-se ao valor 

de mercado do bem.  

Por último, não incidirá tal imposto, conforme parágrafo 2º do art. 156 CF, “na 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica [...]”. 

 

c) Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 
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No Art. 156. III, conforme Chimenti (2012), recai sobre serviços prestados de empresas 

ou autônomos, enumerados em lei complementar nacional, não estando no âmbito das 

competências dos Estados.  

Deste modo, não recairá o ISS sobre todos os serviços, apenas aqueles que vierem 

elencados na Lei Complementar nº 116/2003, que apresenta, aproximadamente, 230 serviços, 

divididos em 40 itens.  

A base de cálculo para Sabbag (2012), pode ser fixada em um único valor pago 

periodicamente ou proporcionalmente ao valor bruto dos serviços prestados da empresa. Deste 

modo a base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado.  

O contribuinte, a quem recai o imposto, é o próprio prestador do serviço, definido no 

art. 5 da LC 116, de 31 de julho de 2003. 

 

2.1 Taxas 

De acordo com o art. 77 do CTN, “têm como fato gerador o exercício regular do poder 

de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 

prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. É importante mencionar que o cálculo do 

valor da taxa não pode estar vinculada a nenhum imposto, sendo mensurada pelo custo do 

serviço prestado.  

A taxa pelo exercício do poder de polícia está vinculada ao princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado. Assim nos diz o art. 78. do CTN que esse poder é limitador 

do direito e da liberdade pelo motivo do interesse público, tendo como objetivo a disciplina de 

certas atividades do meio.   

A taxa de serviços prestados ou postos à disposição são previstas no art. 79 do CTN que 

no primeiro caso o contribuinte usufruiu do serviço e no segundo existe a potencialidade de uso 

compulsoriamente ou divisível para os usuários. Deste modo, caso o contribuinte saiba pelo o 

que está pagando, este serviço é específico e quando o Estado identifica o indivíduo ao qual 

será cobrada a taxa, trata-se da divisibilidade (ALEXANDRE, 2013). 

Assim a taxa é um tributo que depende da disposição funcional de um serviço pelo poder 

público, direcionado a um grupo ou a um determinado contribuinte (CHIMENTI, 2012). 

 

2.2 Outras receitas de repasses e próprias 
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 Conjuntamente a União e aos Estados, são apresentado no quadro 1, bem como as fontes 

de receitas advindas de transferências constitucionais da participação dos Municípios em outras 

receitas e da exploração de outras atividades. 

Quadro 1 – Outras receitas constitucionais dos municípios 

Tributos  I. Estado — 25% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI que o estado receber. 
II. União — 50% do ITR, 22,5% do IR e 22,5% do IPI, todos por meio do FPM, 
repassados em cotas calculadas pelo Tribunal de Contas da União com base em 
indicadores como população. 
Compensação financeira (royalties). 
Pela exploração de recursos naturais (petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos líquidos), de recursos hídricos e de recursos minerais, 
inclusive do subsolo da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 

Patrimonial  Pela exploração econômica do patrimônio público do município (bens móveis 
e imóveis), mediante aplicações financeiras, venda de bens móveis e imóveis, 
aluguéis. 

De serviços Com a cobrança de tarifas sobre o transporte coletivo, mercados, feiras, 
matadouros, cemitérios etc. 

Outras 
receitas 

Decorrentes de multas e outras penalidades administrativas (códigos de 
posturas, obras e outros regulamentos municipais, a atualização monetária e a 
cobrança da dívida ativa). 

Fonte: Brasil 2016 

 Deste modo, observa-se que as receitas Municipais são compostas, afora a arrecadação 

de impostos e taxas, por repasses dos Estados e da União, bem como da exploração do seu 

patrimônio e penalidades impostas aos indivíduos. 

O art. 149-A da CF/88 expressa que a CIP é instituída por Lei Municipal, sendo 

facultada sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica, ficando claro que a 

arrecadação da contribuição é fixada à manutenção do serviço de iluminação pública. Por tanto 

a CIP é um serviço universal abrangendo toda uma população, não existindo um beneficiário 

específico. 

 

3 Gastos públicos  

 Concomitantemente às arrecadações, encontram-se os gastos públicos. Estes podem vir 

na forma de despesas ou investimentos, que são pagos pela administração, obedecendo a 

requisitos preestabelecidos em lei, partindo da elaboração dos seus orçamentos que deverão 

estar presentes no Plano Orçamentário. Essa obrigação estende-se a União, aos Estados e aos 

Municípios. 
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O art. 165 da CF/88 diz que a partir das leis de iniciativa do poder executivo serão 

instituídos: 

I - Plano Plurianual (PPA), que deverá conter objetivos e metas da Administração Pública 

para suas despesas para um período de quatro anos. 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), esta deverá compreender metas e prioridades 

incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na Legislação Tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

III – Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O primeiro passo é a definição do Plano Plurianual (PPA), onde posteriormente com base 

no mesmo elabora-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Essa lei estabelece quais serão 

as prioridades para o ano seguinte. E por último tudo o que estiver aprovado na LDO deverá 

ser considerado para a elaboração e execução da LOA – Lei Orçamentária Anual (o orçamento 

propriamente dito). 

Estes planos buscam orientar os gestores no cumprimento das atividades neles 

abordados. 

Afora esses procedimentos a administração deverá obedecer a outras normas 

intraconstitucionais como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 

101/2000), que traz uma série de responsabilidades aos administradores públicos. 

 

4 Metodologia 

 Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, e com características descritivas, pois 

segundo Gil (2008, p. 28) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis”. 

 Apresenta também abordagem quantitativa, que conforme Vieira (2009, p. 5) em tal 

pesquisa “[...] as informações são de natureza numérica. O pesquisador busca qualificar, 

ordenar ou medir as variáveis para apresentar estatísticas, comparar grupos ou estabelecer 

associações”. 

Quanto ao delineamento foram utilizadas pesquisas bibliográficas, constituída de artigos 

científicos, livros e sites para a fundamentação do referencial teórico. 
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Éo um estudo de caso, pois se trabalha especificamente das receitas de um Município. 

Assim foram utilizadas informações oriundos da análise de dados publicados no portal da 

transparência do Tribunal de Contas do Estado, decorrentes das receitas do Município, no 

período de 2010 a 2015.  

O material coletado foi organizado, tabulados e posteriormente analisados para se 

avaliar a incidência da receita própria sobre a total. Com base nesses dados é feito uma 

ordenação e descrição dos mesmos, avaliando-se o percentual da arrecadação com base em 

tributos do município.  

 

5 Análise e discussão dos dados 

5.1  Receita total do município. 

Como explanado, sabe-se que as receitas dos municípios são compotas por receitas 

próprias e receitas decorrentes de repasses da União e do Estado. Na tabela 1abaixo observar-

se o total dessa arrecadação. 

Partindo do ano de 2010 a 2011, vemos que houve um aumento 12,88% em 2011 e logo 

em seguida 27,71% em 2012, e uma contração de -6,82% em 2013. Após essa diminuição tem-

se uma retomada de 8,64 % e um leve aumento de 3,88% nos anos de 2014 e 2015. 

                        Tabela 1 – Receitas Iguatu – CE entre o período de 2010 a 2015. 

ANO TOTAL % 

2010 R$ 116.547.391,85 - 

2011 R$ 131.559.701,09 12,88 

2012 R$ 168.016.181,93 27,71 

2013 R$ 156.560.521,26 -6,82 

2014 R$ 170.087.082,27 8,64 

2015 R$ 176.694.437,15 3,88 
                                 Fonte: Pesquisa (2016) 

 

A tabela 1 demonstra que, ao longo dos anos ,vêm ocorrendo aumentos graduais na 

receita, com uma regressão no ano de 2013, seguidos de pequenos crescimentos nos anos 

seguintes. 

Essa diminuição da receita do município pode ter sido influenciada por problemas 

financeiros, que diminuíram os valores repassados às Prefeituras de todo o Brasil, bem como 

na arrecadação tributária de instâncias superiores.  
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5.2  Impostos Municipais 

Analisando a Tabela 2, vemos que o IPTU é o único imposto que ao longo dos anos 

manteve-se em constante crescimento, saltando de 609 mil em 2010 para 1,9 milhões no ano 

de 2015, registrando em termos percentuais um aumento de 223,21% nesse período. 

Influenciado por programas de incentivo à casa própria, surgiram novos bairros no município.  

Dentre estes impostos, aquele que possui uma arrecadação superior aos demais, 

corresponde ao ISS. Ao longo dos anos, este se apresenta sem muitas variações, destacando-se 

apenas ao ano de 2014 que regrediu para 5,9 milhões, enquanto o ano anterior representava 6,1 

milhões.  

 

Tabela 2 – Impostos Municipais de Iguatu – CE. 

 IPTU ISS ITBI TOTAL 

2010 609.393,42 4.310.123,41 326.589,16 5.246.105,99 

2011 934.517,47 5.191.430,18 722.845,19 6.848.792,84 

2012 1.130.900,31 5.611.402,71 995.091,66 7.737.394,68 

2013 1.378.659,35 6.131.879,29 892.322,63 8.402.861,27 

2014 1.576.565,17 5.992.669,28 1.091.190,52 8.660.424,97 

2015 1.969.626,97 8.271.623,33 975.617,67 11.216.867,97 
Fonte: Pesquisa 2016 

Já o ITBI apresentou um aumento entre os anos de 2010 e 2012. Nos anos seguintes de 

2013 a 2014 apresentou uma diminuição no seu valor, em termos percentuais de -10,33% em 

2013, voltando aumentar em 2014 e regredir novamente em 10,59% em 2015. 

Observa-se que o ITBI e ISS são impostos diretamente ligados a economia local, pois 

quando aumenta o volume de serviços prestados ou a transferência de propriedades, esses 

aumentam.  

 

5.3  Taxas 

Para a formulação das receitas referentes às taxas, foram utilizadas as seguintes 

contribuições cobradas pelo município: 

• Outras taxas pelo o Exercício do poder de policia - Tx. P 

• Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberação de Animais - Tx. A 

• Taxa de Autorização Funcional de Transporte - Tx. T 
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• Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Tx. VS 

• Taxa de licença para a Execução de Obras - Tx. O 

• Taxa de Licença para Funci. Estabele. Comer. Indurti. E Pres. Servi. - Tx. L 

• Taxa de Utilização de Área do Domínio Público - Tx. DP 

 Os valores arrecadados dessas taxas são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Taxas do Município 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tx. P 25.816,77 59.128,51 48.769,79 51.461,34 55.214,49 49.087,10 

Tx. A 8.355,41 4.954,12 3.331,18 11.981,20 6.625,12 11.208,94 

Tx. T 50.324,18 22.138,14 19.073,46 23.345,77 25.773,10 52.756,31 

Tx. VS 25.835,30 17.252,51 5.671,36 3.166,79 140,65 2.754,30 

Tx. O 113.594,04 241.631,44 230.414,05 342.289,26 501.730,23 343.839,05 

Tx. L 352.551,87 443.731,46 477.877,24 553.866,29 680.807,07 732.472,21 

Tx. DP - 29.104,48 67.292,51 99.669,10 27.684,68 2.946,90 

Total Geral 578.487,57 819.951,66 854.441,59 1.087.792,75 1.299.989,34 1.197.079,81 
Fonte: Pesquisa 2016 

Dentre estas, ressaltam-se com maior relevância as Tx. O, com uma média 295,5 mil,. 

A Tx. L que possui uma média de 540,2 mil. As taxas demonstram um comportamento variável 

ano a ano. 

 

5.4 Outras receitas próprias do município 

Na tabela 4 apresenta-se os dados referentes a Contribuição para o Custeio do Serviço 

de Iluminação Pública (CIP), multas previstas na legislação de trânsito e uma receita da 

exploração do seu patrimônio, os alugueis.  

Tabela 4 – Outras Receitas Próprias 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIP 2.251.186,56 2.616.154,23 3.295.559,23 2.526.395,12 2.836.704,30 4.182.911,69 

Multas de 
Trânsito 

544.104,81 471.648,18 486.178,32 709.428,14 785.025,16 814.495,54 

Aluguéis 128.000,74 106.082,49 118.913,85 109.664,23 81.904,34 82.222,61 

Total 2.923.292,11 3.193.884,90 3.900.651,40 3.345.487,49 3.703.633,80 5.079.629,84 
Fonte: Pesquisa 2016 

Assim como as taxas, essas receitas apresentam valores inconstantes. Contribuição para 

o custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), dentre estas receitas, é aquela que apresenta 

maiores valores arrecadados, que passam da casa de milhões por ano. Constata-se que esse 
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tributo tem uma destinação específica, ou seja, deve ser destinado apenas para a manutenção e 

melhoria da iluminação da cidade. 

As multas de trânsito, por se originarem de uma ação punitiva, apresentaram uma 

oscilação entre os anos de 2010 a 2012 e posteriormente um crescimento do ano de 2013 a 

2015. 

Os aluguéis apresentam diminuição ao longo do período, com um aumento apenas no 

ano de 2012 e nos anos seguintes demonstra-se com novas quedas em seus valores. 

 

5.5 Total geral das receitas próprias 

Na tabela 5, observa-se os totais dos impostos, das taxas e de outras receitas. Os 

impostos apresentam valores em fase crescente em todo o período. Para as taxas e as outras 

receitas há uma diminuição destes valores apenas nos anos 2015 e 2013 respectivamente. 

Tabela 5 – Total das receitas próprias 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Impostos 5.246.105,99 6.848.792,84 7.737.394,68 8.402.861,27 8.660.424,97 11.216.867,97 

Taxas 578.487,57 819.951,66 854.441,59 1.087.792,75 1.299.989,34 1.197.079,81 
Outras Receitas 

Próprias 
2.923.292,11 3.193.884,90 3.900.651,40 3.345.487,49 3.703.633,80 5.079.629,84 

Total Geral 8.747.885,67 10.862.629,40 12.492.487,67 12.836.141,51 13.664.048,11 17.493.577,62 
Fonte: Pesquisa 2016 

 A partir de todos esses valores obtivemos o total geral, que servirá de base para o cálculo 

das receitas próprias sobre a arrecadação total, uma elevação de 99,97% do ano de 2010 para o 

ano de 2015. 

 

5.6 Receita própria sobre a arrecadação total. 

Ao analisarem-se os valores do total geral das receitas próprias na tabela 5, na página 

anterior, em relação aos valores da tabela, obtemos os seguintes percentuais apresentados na 

tabela 6, abaixo. 

Tabela 6 – Percentual do total das receitas próprias sobre a arrecadação 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 7,506% 8,257% 7,435% 8,199% 8,034% 9,900% 
Fonte: Pesquisa 2016 

 A análise da tabela é desenvolvida com base nos valores arrecadados dos impostos, das 

taxas e as outras receitas (multas, CIP e alugueis) sobre o valor total das receitas dos anos de 

2010 a 2015. 
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 Assim se observa que ano a ano tivemos pequenos aumentos e algumas contrações.  

 

6 Considerações finais 

O estudo buscou identificar as receitas relevantes para o município de Iguatu - CE, 

objetivando demonstrar como as receitas decorrentes da própria prefeitura recaem sobre o valor 

geral da sua arrecadação, entre o período de 2010 a 2015. Para mensurar essas receitas utilizou-

se dos impostos (IPTU, ISS e ITBI), das taxas, as multas de trânsito e a Contribuição de 

Iluminação Pública (CIP). 

Ressalta-se que as receitas do município estudado não são unicamente próprias do 

município, estas apenas são as que de forma geral recaem com um maior grau sobre toda a 

sociedade local, sendo assim são estas as mais corriqueiramente conhecidas e aplicadas a todos. 

 O resultado final da pesquisa demonstra um crescimento da receita própria em 99,97% 

do ano de 2010 até 2015. E assim, anualmente, apresentou-se uma participação de 7,506% em 

2010, com 8,257% em 2011, 7,435% em 2012, 8,199% em 2013, com 8,034% em 2014 e 9,9% 

no ano de 2015. Com esses resultados, limitados a estas fontes de receitas, apresentaram-se 

sempre abaixo de 10 % dos valores das receitas totais.  

Ao longo da formação da pesquisa conclui-se que as receitas não só do município em 

questão, mas de outras cidades, dependem e muito de valores financeiros transferidos, seja de 

cotas ou de repasses, o que os tornam dependentes quase que exclusivamente dessas 

transferências, sendo também influenciada pelo tamanho e a movimentação econômica destas 

cidades. 

Considera-se também que a principal fonte da arrecadação do município de Iguatu/CE 

como sendo o ISS e a CIP, sendo esta última de destinação especifica para a melhoria da 

iluminação pública.  

Por fim, constatou-se que ainda a muito a ser estudado e discutido sobre o tema, mas 

que a pesquisa atingiu os objetivos propostos para este trabalho. Assim a temática receitas 

públicas é de extrema importância para gestores públicos e a sociedade em geral, sendo ela 

quem usufrui dos serviços postos em sua disposição. Portanto com o presente estudo espera-se 

ter contribuído para possíveis esclarecimentos sobre o tema. 
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Resumo: O uso de ferramentas para auxílio na avaliação de unidades produtivas pode se tornar um fator-chave 
para o gerenciamento empresarial, resultando em grande vantagem competitiva. Este trabalho apresenta a 
aplicação de Data Envelopment Analysis (DEA) e Principal Components Analysis (PCA) para avaliar a eficiência 
de cooperativas de crédito paranaenses. Esta avaliação foi realizada considerando dados trimestrais de cooperativas 
de crédito, entre Janeiro de 2009 e Julho de 2015 (27 períodos) e a escolha das variáveis foi auxiliada pela técnica 
PCA. A análise considerou 45 unidades (cada uma das cooperativas de crédito pesquisadas), sendo que de cada 
uma delas 10 variáveis (8 inputs e 2 outputs) em cada período. Os resultados da pesquisa são apresentados, 
concluindo-se que DEA e PCA são ferramentas eficientes e de fácil implementação e que, além disso, a sua 
aplicabilidade é mais indicada a ambientes com muitas unidades e/ou poucas variáveis. 

 

Palavras chave: DEA, PCA, Cooperativas de Crédito. 

 

1. Introdução 

Conforme o número de organizações aumenta, cresce a necessidade de ferramentas 

para auxiliar as suas avaliações de desempenho. Conhecer o desempenho individual dos 

componentes de uma cadeia produtiva é fundamental para traçar metas e planos para atingi-las. 

Neste trabalho a Análise por Envoltória de Dados, também conhecida como Análise 

por Envelopamento de Dados (Data Envelopment Analysis; DEA) é aplicada à realidade das 

cooperativas de crédito paranaenses. A seleção de dados é auxiliada por Principal Component 

Analysis (PCA), após uma exclusão inicial de dados irrelevantes. 

A principal característica de DEA é ser não paramétrica, isto é, possibilita que a 

utilização de “pesos” não seja obrigatória para cada variável (BOUSSOFIANE et al. 1991). 

Além disso, a técnica dispensa a função de produção, ou seja, não há necessidade de se 

investigar a fundo as relações entre inputs e outputs. Apesar disso, pode incluir pesos, se assim 
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for desejado. Em outras palavras, tem a capacidade de analisara eficiência de unidades 

produtivas com diversas variáveis sem escala comum (MAHDILOO et al. 2011). 

 As cooperativas de crédito podem ser intituladas como “maior”, “melhor”, 

dependendo dos critérios de classificação. Desta forma, concluir qual cooperativa é a “melhor” 

em aspectos que englobem duas ou mais variáveis escolhidas sem algum critério tem se 

mostrado inócuo e infrutífero, pela dificuldade em conceituar eficiência, como observado 

através do trabalho de Fernandez et al. (2005). Neste estudo é empregada a técnica PCA, 

largamente utilizada para obter informações de grandes bases de dados (SLOTTJE 1991), (ZHU 

1998), (PREMACHANDRA 2001), (BRUCE HO e DASH WU 2009), (ADLER 2010), 

(DONG et al 2015a), (LIANG et al.2009), (DONG et al 2015b), (CHEN et al 2015). O objetivo 

dessa técnica é “resumir” as variáveis presentes em um sistema, com a mínima perda de 

informação possível.  

 

2. Metodologia 

 

2.1. DEA 

DEA é uma técnica não paramétrica de Programação Linear que trabalha com 

fronteiras de eficiência. 

Através de DEA podem ser comparadas apenas unidades de produção semelhantes, 

também chamadas de unidades tomadoras de decisão (decision making units; DMU), e 

classificá-las em termos de eficiência. A diferença entre essa técnica e outras que calculam a 

tendência média de eficiência é que as DMUs são comparadas levando em consideração as 

melhores práticas produtivas.  

A Figura 1 representa a diferença entre uma função de produção média (obtida através 

de Regressão Linear, por exemplo) e uma função de produção de fronteira (obtida através de 

DEA, por exemplo): 
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Figura 1 – Função de Produção de Fronteira e Função de Produção Média

 
Fonte: Autor 

 

A metodologia DEA possui características que podem incentivar ou não sua aplicação, 

como descrito no trabalho pioneiro de Banker et al. (1984) e de vários outros pesquisadores 

como Charnes et al. (1997), Helfand e Levine (2004), Anderson et al. (2011), Haugland et al. 

(2007), Kassai (2002), Luo (2003), Vilela et al. (2007), Ceretta e Niederauder (2001), Macedo 

et al. (2010), Souza et al. (2011), Gonçalves et al. (2007), Marinho  (2003), Marinho et al. 

(2004), Souza (2006), Weyman-Jones et al. (2012) e Vaninsky (2006), elencadas abaixo: 

− produz uma medida agregada individual para cada DMU, de acordo com sua 

utilização de insumos para produzir os produtos almejados; 

− tem foco em observações individuais em contraste com as da população; 

− pode utilizar múltiplos produtos e insumos em diferentes unidades de medida; 

− pode incorporar variáveis categóricas, ou seja, assumindo valores “1” ou “0”; 

− é livre de valores e não requer especificação de pesos ou preços de insumos; 

− não coloca restrições à forma funcional da função de produção; 

− pode incorporar julgamentos quando desejado; 
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− produz estimativas das mudanças almejadas nos insumos e produtos para 

projeção das DMUs localizadas abaixo da fronteira de eficiência sobre a fronteira; 

− é Pareto eficiente; 

− enfatiza as melhores práticas identificadas, ao invés de nas medidas de tendência 

central das fronteiras, como na Regressão Linear por exemplo; 

− satisfaz ao critério de equidade estrita na avaliação relativa de cada DMU; 

− considera outliers; 

− analisa a eficiência relativa de uma DMU na presença de diversas variáveis; 

− utiliza o conceito de fronteira de eficiência como um padrão de excelência, 

porém com múltiplos formatos considerados eficientes. Pode estabelecer inúmeros conjuntos 

de inputs-outputs considerados simultaneamente 100% eficientes; 

− pode sobrepujar a falta de medida comum entre as variáveis sem a necessidade 

de atribuição de pesos arbitrariamente; 

− não necessita de uma função de produção, dispensando estimativas; 

− funciona melhor quanto maior a razão entre o número de DMUs e o número de 

variáveis, ou seja, 
isde variáven

 de DMUsn

º

º
; 

 

2.1.1. Modelo DEA BCC 

 

A metodologia DEA possui diversas versões. Neste estudo foi utilizado o modelo 

BCC, voltado para o input, inicialmente proposto por Banker, Charnes e Cooper  em Banker et 

al. (1984), cujas iniciais dos pesquisadores deram origem ao nome do modelo. Este modelo 

leva em conta o retorno de escala.  

O modelo (1) a (4), a seguir, apresenta o BCC orientado para o input. A função objetivo 

(1) procura estabelecer qual seria o nível de produção máximo para a DMU k. A primeira 

restrição, em (2), garante que seja usado o mesmo nível de inputs, visto que se deseja produzir 

mais utilizando os mesmos recursos. A segunda restrição, em (3), coloca novamente a variável 

u’ k considerando o retorno de escala na relação entre os inputs e outputs, ou seja, no resultado 
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global da unidade. Isto porque cada uma das DMUs pode estar trabalhando em escalas 

diferentes de produtividade, mas que ao serem comparadas sob a mesma ótica podem ainda ser 

consideradas igualmente eficientes. A restrição (4) é a de não-negatividade. Após a 

implementação, o modelo retorna valores da função objetivo entre “0” e “1”, ou seja, entre 0% 

e 100% de eficiência para a DMU k analisada. Em outras palavras, esta versão do modelo indica 

a distância do nível de produção atual da DMU k ao máximo nível de eficiência possível no 

ambiente em que se encontra (fronteira de produção). Se o nível de produção da DMU k estiver 

situado sobre a fronteira, a DMU k é considerada 100% eficiente. Caso contrário, o modelo 

retorna o valor correspondente à distância entre o nível atual de produção da DMU k e a 

fronteira de produção.  

  ��������� ∑ 	

�

� �
� � 	′�    (1) 

Sujeito a: 

  ∑ ��
�
�� ��� � 1      (2) 

  ∑ 	

�

� �
� � ∑ ����� � 	′�

�
�� � 0    (3) 

  	
,�� � 0       (4) 

onde: 

− ur: peso do output r (r = 1, ..., m; m = quantidade de outputs, neste caso 8); 

− yrk: output r da DMU k (k é a DMU que está sendo analisada); 

− u’k: retorno de escala da DMU k; 

− vi: peso do input i (i = 1, ..., n; n = quantidade de inputs, neste caso 2) 

− xik: input i da DMU k; 

− ur: peso do output r; 

− yrj: output r da DMU j (j = 1, ..., N; N = quantidade de DMUs, neste caso 45) 

− xij: input i da DMU j. 
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A Figura 2 ilustra a alteração nos valores de inputs que poderiam tornar uma unidade 

100% eficiente. Neste caso particular, os pontos A e B correspondem a unidades eficientes, pois 

estão situadas sobre a fronteira de eficiência. Os pontos C e D são unidades ineficientes.  O 

ponto K representa também uma unidade ineficiente, com nível de input i. Se os recursos da 

unidade K fossem reduzidos a i´, sem alteração do output, então o novo índice de eficiência 

seria K´, situado sobre a fronteira, ou seja, seria considerado 100% eficiente. 

Figura 2: Alteração do nível de input para tornar uma unidade eficiente.

 
Fonte: adaptado de (Gonçalves et al. 2007) 

Vale destacar que a quantidade de variáveis a serem incluídas na aplicação de DEA, 

seguindo (Fernandez et al. 2005), (Bruce Ho e Dash Wu 2009) e (Unsal e Orkcu 2015) pode 

alterar o resultado dos índices de eficiência obtidos.Têm-se a seguir, sugestões com relação a 

esta quantidade (máxima ou mínima de DMUs): 

− Boussofiane e Dyson, 1991: nº de DMUs ≥ nº de inputs * nº de outputs 

− Golany e Roll, 1989: nº	de	DMUs � 2 ∗ 'nº de	�()	*+ , nº de	-	*)	*+. 

− Bowlin, 1998: nº	de	DMUs � 3 ∗ 'nº de	�()	*+ , nº de	-	*)	*+. 

− Dyson et al., 2001: nº	de	DMUs � 2 ∗ 'nº de	�()	*+	*nº de	-	*)	*+.. 

Já a escolha das variáveis é feita através de PCA, discutida na seção 2.2 a seguir. 

2.2. PCA 
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Existem diversas formas de se “filtrar” os dados úteis de uma base de dados, de forma 

a evidenciar apenas as características mais importantes de um sistema. Alguns exemplos são: 

PLS (Partial Least Squares), MLR (Multiple Linear Regression), FA (Factor Analysis), dentre 

outros. Neste estudo foi aplicada a técnica PCA, largamente utilizada para obter informações 

de grandes bases de dados, segundo indicado por vários pesquisadores (SLOTTJE 1991), (ZHU 

1998), (PREMACHANDRA 2001), (BRUCE HO e DASH WU 2009), (ADLER 2010), 

(DONG et al. 2015a), (LIANG et al. 2009), (DONG et al. 2015), (CHEN et al. 2015). 

O objetivo da técnica PCA é reduzir o tamanho do conjunto de dados, através de 

combinações lineares entre as variáveis originais, mantendo o máximo de informações 

possíveis (PAVANELLI et al. 2001). Esta técnica traça vetores que representam as tendências 

centrais das informações do sistema, chamando-os de componentes principais. Pode-se então 

substituir o conjunto original pelos vetores resultantes, ou utilizar a técnica para identificar os 

fatores principais de um sistema e ignorar os demais (CAMACHO et al. 2010). 

Neste trabalho, o PCA contribui para a seleção de dados a fim de integrar a análise 

com DEA, conforme descrito na seção 3, a seguir. 

 

3. Seleção dos Dados 

 

Os dados para análise são características apresentadas por cooperativas de crédito, 

fornecidas pelo Sistema OCEPAR, formado por três sociedades distintas, a saber: Ocepar, 

Sescoop PR e Fecoopar. Estas três sociedades são compostas por cooperativas que, por sua vez, 

se subdividem em cooperativas singulares, objetos da presente análise. 

O conjunto de dados possui variáveis observadas trimestralmente no período de 

Janeiro de 2009 a Julho de 2015, totalizando 27 observações, em três sistemas de cooperativas 

de crédito paranaenses: Sicoob-Unicoob, Sicredi e Uniprime, sendo que cada sistema é um 

conjunto de cooperativas singulares. Os dados utilizados compreendem um total de 45 

cooperativas singulares, sendo 16 do Sistema Sicoob-Unicoob, 24 do Sistema Sicredi e 5 do 

Sistema Uniprime. Cada uma dessas cooperativas singulares foi considerada uma unidade 

tomadora de decisão (DMU) autônoma. 

A Figura 3 a seguir representa o fluxo da seleção de dados realizada neste estudo. 
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Figura 3: Fluxo de seleção de dados

 
Fonte: Autor 

A base de dados utilizada possui 494 indicadores, os quais foram reduzidos, 

inicialmente para 414 indicadores (414 na Sicoob-Unicoob, 334 na Sicredi e 373 na Uniprime), 

já que ao menos 80 (80 na Sicoob-Unicoob, 160 na Sicredi e 121 na Uniprime) não possuíam 

nenhuma observação válida em todo período compreendido nesta análise. Depois disso, 

excluiu-se os indicadores: 

− que continham informações econômicas (IPCA, CUB, variação câmbio, etc.); 

− que eram repetidos (um em valores absolutos e outro percentual, por exemplo); 

− que não foram oriundos das DMUs (dados setorizados, por exemplo); 

− que eram muito específicos e de difícil generalização (medida de eficiência de 

um projeto social específico de uma singular, por exemplo); 

− com valores médios inferiores a 0,5, denotando muitas lacunas nas observações; 

− com menos de 20 observações durante o período analisado. 

 

Após este procedimento restaram 71 indicadores, divididos entre 57 inputs e 14 

outputs.  Considerou-se para a escolha da quantidade de variáveis neste trabalho, o critério 
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apontado por (Dyson et al. 2001), citado na seção 2, onde a maior quantidade de variáveis, 

restrita às 45 DMUs disponíveis, é de 8 inputs e 2 outputs. 

Ao classificar os inputs, os 8 prioritários foram: 

a) Passivo operacional; 

b) Fontes de recursos; 

c) Depósitos a prazo; 

d) Recursos administrados; 

e) Patrimônio líquido; 

f) Ativo operacional; 

g) Reservas e fundos; 

h) Capital social integralizado. 

 

Depois de classificar os outputs, seguindo os mesmos critérios, os 2 prioritários foram:  

 

a) Ingressos e receitas líquidas; 

b) Resultado à disposição da Assembléia Geral Ordinária (AGO). 

 

A lista das cooperativas singulares está a seguir, apresentada por meio dos códigos 

utilizados pelas próprias cooperativas, sem propriedades quantitativas:  

− Sicoob-Unicoob: 416, 431, 452, 453, 462, 469, 473, 478, 479, 484, 485, 489, 

490, 493, 507, 546. 

− Sicredi: 210, 233, 237, 250, 251, 252, 257, 260, 289, 290, 299, 301, 304, 315, 

318, 319, 346, 357, 358, 406, 464, 492, 498, 517. 

− Uniprime: 419, 448, 449, 450, 465. 

 

As variáveis com valores negativos, quando observadas, foram substituídas por 

valores positivos muito pequenos (“1”, neste caso), seguindo a proposta de (BOWLING, 1998), 

já que esta versão de DEA não trabalha tais grandezas. A base de dados inicial compunha 45 
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tabelas de 494 linhas e 27 colunas, inviabilizando sua representação gráfica neste trabalho. Ao 

invés disso, está presente como exemplo uma das 45 tabelas, apresentada no Quadro 1 a seguir, 

com a observação de um período (Janeiro de 2009), de uma singular (a 484), já com as variáveis 

selecionadas através de PCA, com os dados em reais. 

 

Quadro 1 - Dados de uma das Cooperativas de Crédito

 

Fonte: OCEPAR, 2015. 

 

4. Obtenção e Discussão dos Resultados 

 

A aplicação da metodologia DEA foi feita como descrita na seção 2. Assim, obtém-se 

um conjunto de resultados para cada um dos 27 trimestres disponíveis para as 45 DMUs, 

considerando 8 inputs e 2 outputs indicados na seção 3. 

Apenas as cooperativas singulares 448, 450, 465 e 546 não foram consideradas nos 

períodos entre 01/2009-10/2009, 01/2009-10/2009, 01/2009-10/2010 e 01/2009-01/2010, 

respectivamente, pois não continham dados observados suficientes para possibilitar a análise. 

Nestes casos “não avaliáveis”, as células foram preenchidas com NA. No entanto, as referidas 

cooperativas continuam a ser avaliadas e fazer parte do panorama nos demais períodos. 
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Para a operacionalização do PCA foi utilizado o suplemento para o MS Excel chamado 

Multibase, desenvolvido pela empresa Numerical Dynamics Japan. 

Os índices de eficiência foram calculados implementando-se o modelo DEA através 

do aplicativo MaxDea Basic, desenvolvido pela empresa Beijing Realworld Software Company 

Ltd, versão 6.6. Os conjuntos de eficiência são apresentados no Quadro 2, a seguir, 

exemplificados em um trimestre por ano. 

 

Quadro 2: índices de Eficiência de Cooperativas Paranaenses entre Julho de 2009 e 

Julho de 2015

 
Fonte: Autor 
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Dos 1.194 índices de eficiência obtidos (27 índices de cada uma das 45 cooperativas, 

excluindo-se os 21 índices não avaliáveis), 673 foram consideradas 100% eficientes. Mesmo 

assim se conseguiu 44% de observações que poderiam ajudar os gestores a identificar pontos a 

serem melhorados. 

Observa-se ainda que existem cooperativas que foram consideradas 100% eficientes 

em todos os períodos analisados, a exemplo das cooperativas 453, 498 e 517. Essas poderiam 

ser consideradas benchmarks, ou seja, suas práticas poderiam influenciar positivamente as 

demais. Por outro lado, não existiu nenhuma cooperativa sem classificação máxima (100%) de 

eficiência em pelo menos uma observação. Ainda assim é possível notar a diferença ao longo 

dos períodos avaliados entre determinadas cooperativas como, por exemplo, a singular 257 

(100% eficiente em todas as observações) e a 462 (100% eficiente em apenas duas 

observações): é clara a diferença entre seus desempenhos. Neste caso, o foco das unidades pode 

estar em direções distintas, ou ainda, que alguma variável exógena seja responsável pela 

diefrença (peculiaridades da praça de localização, políticas de crédito, entre outras). 

 

5. Conclusões 

 

Observou-se que DEA é uma ferramenta importante para comparar unidades 

produtivas. Por meio desta técnica, pode-se identificar DMUs com potencial para 

desenvolvimento ou para tornarem-se benchmarks, evidenciar inputs a serem economizados, 

dentre outras informações relevantes. Entretanto, como analisado no trabalho de 

(FERNANDEZ et al. 2005), a maneira de se definir eficiência, de se selecionar dados, assim 

como a sua quantidade, podem alterar os resultados. Para manter a imparcialidade e 

reprodutibilidade da seleção de variáveis que irão “alimentar” o modelo, a técnica PCA 

mostrou-se eficiente e de fácil implementação, com baixo custo computacional. 

Outra evidência encontrada foi a da necessidade de analistas com conhecimento da 

ferramenta. A escolha das próprias DMUs e períodos de análise podem alterar os resultados, 

cabendo a eles (analistas), a sensibilidade inexistente no modelo matemático, para fazer as 

melhores escolhas. 
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo principal identificar as estratégias adotadas pela Tiffany & Co, 
joalheria de luxo internacional com sede nos EUA. Aborda as estratégias que melhor se 
adequam ao mercado de luxo, apresentando seus principais conceitos, enfatizando a escola do 
Posicionamento apresentada por Mintzberg et al, discutindo as cinco forças competitivas e as 
estratégias genéricas de Porter, considerados aspectos fundamentais para a formulação da 
estratégia. Busca também caracterizar a segmentação do mercado de luxo e os bens pertencentes 
a esse mercado, identificar os fatores que influenciam os consumidores dos artigos de luxo, 
ressaltar a importância da marca, da sua imagem e analisar as estratégias para sua valorização, 
bem como apontar características essenciais para que a empresa seja bem sucedida no processo 
de tomada de decisões estratégicas.  
 
 
Introdução  

 
A Tiffany and Company fez e faz parte da história norte americana, e da joalheria 

mundial. Envolve design criativo, meticulosa seleção de matéria prima e trabalho artesanal de 

qualidade impecável combinado com reconhecido valor. Este artigo tem como objetivo 

principal identificar as estratégias adotadas pela joalheria Tiffany & Co, através de uma pesquisa 

bibliográfica sobre estratégia e mercado de luxo, além de uma análise do Formulário 10-K e do 

Relatório de Responsabilidade Corporativa arquivados na Securities and Exchange 

Commission (SEC) pela companhia. Sendo assim, a metodologia empregada neste artigo foi 

uma revisão bibliográfica com utilização de fontes secundárias notadamente livros, artigos, 

dissertações e outros. 

Na sessão seguinte, será realizada uma revisão da literatura abordando quais estratégias 

que melhor se adequam ao mercado de luxo, apresentando seus principais conceitos. Enfatiza 

a Escola do Posicionamento apresentada por Mintzberg, bem como as cinco forças competitivas 

e as estratégias genéricas de Porter, importantes para a formulação da estratégia. Caracteriza a 
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segmentação do mercado de luxo, os bens deste mercado e identifica os fatores que influenciam 

os consumidores dos artigos de luxo. Destaca a importância da imagem da marca de uma 

empresa inserida no mercado de luxo e as estratégias utilizadas para sua valorização. Apresenta 

também características importantes para que a empresa seja bem sucedida nas tomadas de 

decisões estratégicas. 

Logo após, foi realizada uma análise da Tiffany & Co, a qual é apresentada, através de 

sua história, do seu surgimento e da sua evolução, são identificadas suas estratégias, com 

embasamento no que foi discutido na sessão anterior, o que permite identificar a importância e 

a presença da escola do Posicionamento, das cinco forças competitivas, das estratégias 

genéricas de Porter e a relevância da marca e das estratégias de valorização adotadas pela 

Companhia, bem como as características que definem sua inserção no mercado de luxo, os seus 

consumidores e os seus produtos. 

Nas conclusões são reunidas as principais definições no que diz respeito às estratégias 

abordadas na revisão da literatura e suas correlações com a Tiffany & Co, evidenciando as 

estratégias que vem permitindo o constante reposicionamento da Companhia no mercado 

mundial. 

Espera-se com isto contribuir para o debate acerca da estratégia no nível do negócio, 

estimulando cada vez mais pesquisas acadêmicas voltadas para esta área de estudo. 

 

Revisão de literatura 
 
Estratégia e suas escolas de administração estratégica 

 
A sobrevivência de uma empresa depende da escolha de uma boa estratégia e de sua 

correta implantação. Barney e Hesterly (2011) definem estratégia como uma “teoria de como 

obter vantagens competitivas”. Afirmam que é bem difícil saber se a estratégia seguida é a 

melhor, mas é possível reduzir os erros escolhendo cuidadosamente e sistematicamente a 

estratégia empresarial a ser adotada através do processo de Administração Estratégica. 

Galhanone (2005) afirma que as empresas inseridas no setor de artigos de luxo exigem um forte 

posicionamento, o uso criativo de marketing e a contínua renovação sem que percam a sua 

essência, e com isso serem lucrativas. 
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De acordo com Mintzberg et al. (2010), estratégia pode ser definida como “padrão, isto 

é, consistência em comportamento ao longo do tempo”. No livro Safari de Estratégia (2010), 

são abordadas as premissas das escolas de Administração Estratégica. As três primeiras escolas 

são de natureza prescritiva, preocupadas em como as estratégias são formuladas. A primeira 

delas, a Escola do Design, vê a formulação de estratégia como um processo essencialmente de 

concepção. A segunda, Escola do Planejamento, vê a formulação de estratégias como um 

processo formal, separado e sistemático. Para a terceira, Escola do Posicionamento, a 

formulação de estratégia é um processo analítico, pois focaliza a seleção de posições 

estratégicas no mercado (MINTZBERG et al., 2010). As demais escolas são de natureza 

descritivas merecendo destaque a escola Empreendedora, na qual a formulação de estratégia é 

um processo visionário em termos de criação da visão pelo líder. 

A partir da definição dessas escolas é possível perceber que a do Posicionamento se 

aproxima, em grande medida, do mercado de artigos de luxo. Na verdade a escola do 

Posicionamento não se afasta das escolas do Design e do Planejamento, mas acrescenta à sua 

essência a base do pensamento de Porter, notadamente, através da publicação, no ano de 1980, 

do livro Competitive Strategy, ao propor dentre outros aspectos, o chamado modelo das Cinco 

forças do Porter. Esse modelo pode ser compreendido como uma ferramenta que auxilia na 

definição de estratégia da empresa, levando em consideração tanto o ambiente externo como o 

interno. 

 
As cinco forças competitivas e as estratégias genéricas de Porter  

 
Porter (1999) afirma que para que se compreenda a lucratividade em cada setor é 

necessário analisar sua estrutura básica. Ele apresenta cinco forças competitivas que auxiliam 

na formulação da estratégia: fornecedores, clientes, novos entrantes, produtos substitutos e a 

rivalidade. A estrutura setorial é moldada por tais forças competitivas, e condiciona a 

lucratividade a médio e longo prazo, além de determinar a competição no setor. Porém a 

configuração das cinco forças é diferente entre os setores. As mais intensas determinarão a 

lucratividade e serão as mais importantes na formulação de estratégias.  

Os fornecedores detém o controle da maior parte da criação de valor, cobrando mais 

caro, transferindo custos ou limitando qualidade dos produtos vendidos e/ou dos serviços 

oferecidos. Os fornecedores terão poder de negociação se: forem mais concentrados que os 
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compradores, não dependerem excessivamente da indústria compradora, os custos de mudança 

forem altos, oferecerem produtos diferenciados ou não houver substitutos (PORTER, 1999). 

Os clientes podem captar mais valor forçando o preço para baixo ou pressionando os 

custos para cima de produtos e de serviços quando exigirem maior quantidade e/ou qualidade. 

Os clientes terão poder se: forem poucos ou comprarem grandes volumes, se os produtos não 

forem diferenciados e os custos de mudança forem baixos (PORTER, 1999). 

Novos entrantes injetam nova capacidade e disposição de conquistar mercado. 

Pressionam preços, custos e investimentos, principalmente se estiverem buscando 

diversificação e já forem consolidados em outros mercados. A entrada de novos concorrentes 

pode limitar o lucro no setor e se o risco de entrada for alto é necessário conter preços ou 

reforçar investimentos na tentativa de deter novos concorrentes. A ameaça de novos entrantes 

está sujeito à altura das barreiras de entrada, que são vantagens das empresas tradicionais 

(PORTER, 1999). 

Os produtos substitutos são aqueles que realizam funções idênticas a de outro produto 

por meios diferentes e quando sua ameaça é alta, a lucratividade sofre e as formas de se 

distanciarem destes produtos é por meio de melhoria no desempenho, marketing diferenciado, 

dentre outros (PORTER, 1999). 

A rivalidade pode se apresentar como descontos, lançamentos de novos produtos, 

melhorias nos serviços e campanhas de publicidade entre outros e tem o poder de pressionar a 

lucratividade do setor para cima e para baixo. A extensão em que pressiona depende da 

intensidade com que as empresas competem e as extensões em que acontecem as competições. 

É importante que a competição entre os rivais, para serem saudáveis, sejam nas mesmas 

dimensões, mas pode se tornar muito perigosa se for baseada no preço (PORTER, 1999). 

Igor Ansoff (1965) propôs um modelo de quatro estratégias genéricas: penetração de 

mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. Alguns 

anos mais tarde, Porter apresentou o que se tornou mais conhecido como estratégias genéricas: 

liderança em custo, diferenciação e foco, ou enfoque. Enquanto Ansoff se concentrou em 

extensões da estratégia gerencial, Porter se dedicou em identificar a estratégia empresarial. 

(Mintzberg et al.,2007). 

A estratégia de liderança em custo possui como ponto central o baixo custo em relação 

aos concorrentes e pode ser atingida controlando os fatores de custos e reconfigurando a cadeia 
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de valor. A estratégia de diferenciação implica no desenvolvimento de produtos e de serviços 

exclusivos baseados na lealdade à marca e no cliente, criando um produto ou serviço único, e 

que pode ser atingida através de desenvolvimento de fatores de diferenciação e de criação de 

valor para os consumidores (PORTER, 1980). A estratégia de foco consiste na adoção da 

estratégia de liderança em custo em que o produto é vendido a baixo custo no mercado cobiçado, 

ou da estratégia de diferenciação, onde as ofertas são diferenciadas no mercado desejado, ou 

pode optar por ambas, e deve focalizar um determinado grupo de clientes, linhas de produtos 

ou mercados geográficos (MINTZBERG et al., 2007) 

 
Caracterização de clientes e de segmentação do mercado de luxo 

 
Para Kotler e Kotler (2013), o ponto central para uma empresa é o cliente e a definição 

de qual grupo atender. Cada microgrupo de clientes são diferentes quanto ao que desejam, ao 

que valorizam e ao quanto podem pagar, e cada um deles possui necessidades que não são 

atendidas pelos concorrentes. Um conjunto de indivíduos que possuem características, 

necessidades e desejos semelhantes compõe uma segmentação de mercado. No entanto, uma 

estratégia muito utilizada pelas empresas é liderar mais de uma segmentação de mercado como 

prevenção de possíveis alterações que venham a ocorrer no próprio mercado. Kotler e Keller 

(2013) afirmam que a empresa deve identificar os segmentos de mercado que pretende atingir 

e que possa atender com eficácia. Eles distinguem ações de marketing como: massa, segmento, 

nicho, local e individual (KOTLER; KELLER, 2013). 

Marketing de massa é dedicado à produção, à distribuição e à promoção de um produto 

para todos os compradores. Marketing de segmento é direcionado para um grupo de 

consumidores que possuem as mesmas preferências e podem ser identificados de diferentes 

formas. Nicho é para um grupo de clientes mais estrito que procuram por determinados 

benefícios e podem pagar preços mais altos para que essas necessidades sejam supridas. 

Marketing local é idealizado procurando ficar bem próximas dos desejos e das necessidades de 

clientes locais, promovendo experiências e se fazendo pessoalmente relevante a este grupo. O 

marketing individual é voltado para quando o cliente determina o que e como comprar 

(KOTLER; KELLER, 2013). 

Allérès (2006) indica alguns fatores que influenciam profundamente as referências de 

prioridades do consumidor para a aquisição de produtos, são eles: faixa de idade, profissão, 
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moradia, classe social, cônjuge, familiares, aspirações de carreira, lazer e sonhos. Assim, uma 

empresa deve procurar um grupo razoavelmente homogêneo de clientes que podem ser atuais 

e potenciais, parecidos quanto aos desejos, às aspirações, aos critérios e ao comportamento de 

compra e que tenha competência para atendê-los. 

Os bens de luxo são, para Allérès (2006), os que reúnem todos esses fatores mais 

irracionais, da demonstração do imaginário mais profundo e do narcisismo mais refinado. São 

inacessíveis, mas ainda assim, desejados e seu preço é o motivo da sua vinculação com as 

classes mais abastadas da sociedade, tornando-os típicos bens de posicionamento social. Alléres 

(2006) afirma ainda que os produtos de luxo são mais cobiçados em tempos de crise, onde a 

defasagem social é promovida e a distinção pelas posses é consolidada.  

Castarède (2005) define três tipos de luxo: extremo, intermediário e acessível. Luxo 

extremo é aquele em que produtos e serviços são acessíveis a poucos e é representado pela alta 

joalheria. Luxo intermediário é aquele que o consumidor aceita pagar mais devido a marca e a 

símbolos associados. O luxo acessível consiste em produtos de mais fácil acesso, mas que são 

diferenciados do universo comum e podem ser de lazer, eletrônicos e esportes.  

 

Estratégias de valorização das marcas de luxo 

 

Kotler e Kotler (2013) afirmam que todas as empresas são marcas, mesmo que não 

exerçam, diretamente, qualquer atividade de gestão de marcas (branding). Para Kotler e Keller 

(2013), a marca e a imagem das empresas de luxo são vantagens competitivas essenciais que 

criam valor e riquezas, e são exemplos clássicos de branding.  

Uma marca deve ser constituída de nome, logotipo e slogan. O nome deverá ser muito 

bem escolhido e é desejável que seja memorável, significativo e aprazível, transferível, 

adaptável e resguardável. As três primeiras são importantes para a construção da marca e as três 

ultimas para a definição de seu valor diante de oportunidades e de restrições futuras. Deve-se 

considerar também a tradução para outras línguas e seu significado nas diferentes culturas. O 

logotipo é o símbolo que representa a empresa e que permita a identidade visual. O slogan é 

uma afirmação que comunica algo em relação à empresa ou a seus produtos. (KOTLER, P.; 

KOTLER, M., 2013). 
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Kotler e Kotler (2013) apresentam três conceitos de marca: a integridade da marca, onde 

é definido o que a empresa é capaz de oferecer a seus clientes. A identidade da marca que é o 

posicionamento da marca como empresa. E a imagem da marca, que é como a empresa vai se 

diferenciar de seus concorrentes.  

Desta forma são apresentadas as diretrizes para estratégias de mercado das marcas de 

luxo: manter e controlar uma imagem premium; criar associações intangíveis de marca e uma 

imagem aspiracional; garantir qualidade de bens e serviços e boas experiências de compra e de 

consumo; investir nos elementos de marca (logotipos, símbolos, embalagem, sinalização) 

(KOTLER; KELLER, 2013). 

De acordo com Carozzi (2004), duas estratégias são usadas para a valorização das 

marcas de luxo: extensões da marca para outras categorias de produtos que não interfiram na 

imagem da marca e que aumente o vínculo com os clientes; e a internacionalização. 

 

Análise e discussão sobre a empresa Tiffany & Co  

 

Nesta sessão são apresentados os dados baseados na análise do Formulário 10-K e do 

Relatório de Responsabilidade Corporativa arquivados na Securities and Exchange 

Commission (SEC) da Tiffany & Co. 

Durante seus mais de 175 anos, a Tiffany & Co. contribuiu para a história norte 

americana, e para o desenvolvimento da joalheria mundial. A reputação da Companhia se deu 

com criações que constituíram sua tradição clássica, mas que também envolve design criativo, 

meticulosa seleção de matéria prima e trabalho artesanal de qualidade impecável combinado 

com reconhecido valor, com destaque para as joias finas e clássicas, anéis de noivado, relógios, 

porcelanas, cristais, acessórios femininos e masculinos, presentes para bebês, artigos de 

papelaria e de mesa, fragrâncias, coleções assinadas por grandes designers e personalidades. 

Tais produtos conferem a empresa o reconhecimento mundial, portanto, trata-se de uma 

empresa internacionalizada. 

É possível perceber que as estratégias definidas pela Tiffany & Co. têm grande 

influência da escola do Posicionamento, tendo em vista que seus relatórios destacam a 

importância de melhorar a posição da empresa com vistas a garantir uma posição privilegiada 

como uma das mais importantes marcas de luxo do mundo. Os gestores acreditam que alcançar 
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tal posição é a chave para atrair e para encantar os consumidores, e conduzir um forte 

desempenho financeiro em longo prazo, tais colocações estão diretamente relacionadas com a 

estratégia de diferenciação citada por Porter. 

Para tanto, a empresa define que suas principais estratégias são: aumentar a percepção 

do cliente de marca registrada, o seu patrimônio, seus produtos e sua associação com qualidade 

e com luxo; manter um programa de desenvolvimento de produto ativo; melhorar a experiência 

do consumidor com serviço ao cliente excepcional e através de ambientação atraente das lojas; 

expandir seletivamente a distribuição global sem que o valor da marca seja comprometido; e 

manter o controle sobre a oferta dos produtos (TIFFANY & CO., 2016). 

Associado a isso, é possível identificar no estudo de caso da Tiffany & Co as cinco 

forças competitivas, definidas por Porter, que orientam a formulação de estratégia no âmbito 

da escola do Posicionamento. Os fornecedores da principal subsidiária da Tiffany & Co, fazem 

parte do mesmo grupo econômico. As barreiras para novos entrantes são significativas para o 

setor em que a empresa atua. Os novos entrantes sofrem em decorrência das economias de 

escala, do amplo conhecimento e da experiência requeridos, do alto custo de mudança, do 

elevado grau de diferenciação desse tipo de produto, do investimento de capital inicial exigido, 

neste setor, que é alto dificultando, assim, a entrada de novos concorrentes. Historicamente a 

empresa não tem sofrido, em demasia, com a pressão dos clientes e nem com produtos 

substitutos, pois os consumidores do mercado de luxo buscam por experiências, têm preferência 

por produtos que representem a concretização de seus sonhos e os produtos de luxo são os que 

conseguem reunir, concomitantemente, a qualidade, a originalidade, a exclusividade e os 

fatores irracionais de escolha por parte dos seus consumidores. A Tiffany se distancia de 

produtos substitutos enfatizando a qualidade de seus produtos, o conjunto do produto de luxo, 

além da experiência durante a compra e o pós compra. 

No que tange à concorrência, ela é acirrada para todas as linhas de produtos. Alguns 

concorrentes são mundialmente estabilizados e possuem reputação em qualidade, em expertise, 

e em serviços de atendimento ao consumidor comparáveis aos da empresa (TIFFANY & CO. 

2016). A Tiffany & Co, por atuar no mercado de luxo, compete com base na reputação da 

marca, na alta qualidade e na credibilidade de seus produtos, na excelência do serviço de 

atendimento ao consumidor e no produto diferenciado, com isso não pratica publicidade a partir 

de preços promocionais. A disputa no mercado de anéis de noivado é intensa e a Tiffany & Co 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

concorre valorizando a qualidade de seus diamantes, que refletem a singularidade de suas peças 

cuja confecção exige alto padrão, no entanto não podemos deixar de registrar que apesar de 

serem vantagens competitivas da Companhia, resulta em maiores custos, que refletem nos 

preços dos seus produtos (TIFFANY & CO., 2016). 

A Tiffany & Co enquanto compradora de matérias-primas e de insumos de alta 

qualidade tende a exercer certo poder de negociação junto aos seus fornecedores, atuando na 

definição de prazos, formas de pagamento e na própria garantia da qualidade do material que 

será incorporado às peças produzidas pela empresa. Diante disso, a atuação da Tiffany & Co se 

aproxima, mais uma vez, do modelo das cinco forças do Porter. 

A sua administração tem conhecimento de que os seus consumidores fazem associação 

de sua marca com joalheria de alta qualidade, com gemas inigualáveis, lojas físicas e online 

com ambiente elegante e de boa localização, posicionamento de produtos “clássicos”, e 

embalagens distintas e de qualidade superior (TIFFANY & CO., 2015; TIFFANY & CO., 

2016). Essas são vantagens competitivas da Companhia e como vimos na discussão teórica 

desse trabalho, Kotler e Keller (2013) atestam que a imagem e a marca de uma empresa inserida 

no mercado de luxo são vantagens competitivas essenciais, confirmando, assim, a afirmação de 

que “todas as empresas são marcas”. (Kotler e Kotler, 2013) 

A Tiffany mantém a força da marca, patrimônio, seus produtos e sua associação com 

qualidade e luxo através de ações que seguem as diretrizes propostas como: manutenção de sua 

posição no mercado de joias high-end; fornecimento de serviços de excelência através de seus 

colaboradores; apresentação e localização das lojas consistente com o posicionamento 

pretendido da marca; publicidade que reforce a associação da marca com o sofisticado. 

Em consonância com o apresentado por Kotler e Kotler (2013) e Alleres (2006), uma 

empresa deve identificar os segmentos de mercado e os clientes que queiram e possam atender 

com eficácia. Ao contrário do que se imagina, nem todos os produtos da Tiffany tem valor 

exorbitante, mas não quer dizer que seja acessível a todo o público. A Tiffany possui em seu 

catálogo de produtos, artigos que podem ser enquadrados em todos os três tipos de luxo 

apresentados por Castarede (2005): o luxo extremo, o intermediário e o acessível.  

Como afirmam KOTLER, P.; KOTLER, M., 2013, a gestão da uma empresa deve se 

preocupar em tomar decisões que vão ao encontro da responsabilidade social, vinculando-a à 

identidade e à imagem da marca. Isso demostra que os produtos e os serviços oferecidos, por 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

essa empresa, refletem o seu compromisso social, reforçando, assim, a sua reputação frente aos 

clientes. Essa abordagem exprime a atitude da Tiffany & CO ao concentrar esforços no sentido 

de promover a sustentabilidade. 

 

Conclusões  

 

A estratégia está presente no planejamento empresarial da Tiffany & CO fazendo parte 

das decisões da empresa quanto ao seu posicionamento no mercado frente aos seus clientes e 

nas escolhas de ações de marketing. A sobrevivência empresarial está fortemente ligada à 

escolha da estratégia, e é difícil saber se ela é a melhor e a mais adequada, mas a redução dos 

riscos é possível graças à escolha cuidadosa e sistemática da estratégia através do processo de 

Administração Estratégica, responsável pelo surgimento das escolas analisadas nesse artigo. 

A partir dessa análise, foi possível identificar que a Tiffany & Co. possui, em seu 

catálogo de produtos, artigos que podem ser enquadrados nos três tipos de luxo: o luxo extremo, 

o intermediário e o acessível. A imagem e a marca de uma empresa inseridas no mercado de 

luxo são vantagens competitivas essenciais e para que ela se destaque é fundamental que a 

marca de luxo se transforme em referência mundial exprimindo qualidade, exclusividade, 

singularidade, identidade e experiência. A internacionalização da Tiffany & Co 

consubstanciada na sua presença em vários países localizados nos diversos continentes do 

mundo, tem contribuído para que sua marca tenha alcances além-fronteira. 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se uma análise comparativa relativa 

às estratégias adotadas por outras companhias do mercado de luxo, de maneira que se possa 

consolidar a pesquisa sobre a temática neste importante segmento da economia. 
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Resumo 

O mercado da agropecuária no Brasil tem se mantido em destaque. Dentre as atividades, o 
confinamento de gado nelore surge como alternativa aos produtores rurais. Nesse contexto, o 
presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade econômica do confinamento de 300 
cabeças de gado nelore, em pequena propriedade rural, localizada no Distrito de Santo Antônio 
do Rio Verde/GO, Município de Catalão. Para a análise de viabilidade foram utilizados os 
indicadores financeiros: Índice Benefício/Custo (B/C) associado à rentabilidade e o Tempo de 
Recuperação do Investimento (Payback atualizado) associado ao risco do projeto. No estudo o 
Payback foi verificado no segundo ano em que o fluxo de benefícios superou o capital investido 
e a razão B/C foi de 1,09. Os indicadores econômicos gerados apresentaram resultados 
positivos, porem há a necessidade de uma analise atenta da produção, dos custos envolvidos e 
do mercado para que a atividade apresente um retorno econômico mais lucrativo. 

Introdução 

A agropecuária é um setor dinâmico, que contribui para o desenvolvimento sustentável 

e tem posição de destaque na economia do Brasil. Logo, a representatividade e relevância da 

agropecuária para a economia nacional ratifica a importância de estudos que tencionam à 

constante modernização da administração do setor como um todo, ao aumento da produtividade 

e rentabilidade. (MOREIRA, 2011).   Portanto, o acompanhamento financeiro, a 

avaliação da viabilidade econômica é de suma importância para verificar a consistência e a 

rentabilidade do projeto a ser implementado, se o empreendimento rural é viável investir ou 

não, principalmente frente os vários desafios e incertezas do mercado econômico (ZAGO, 

WEISE, HORNBURG, 2009).        

 Mesmo frente ao cenário atual de crise econômica no Brasil, a agropecuária, tem um 

futuro promissor. De forma que, o mercado surge como alternativa promissora para pequenos, 

médios e grandes produtores rurais.  Sendo que o confinamento de bovinos se destacou nos 
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últimos anos em razão do grande aumento dessa atividade no país. Todavia, deve-se levar em 

conta que nos últimos anos o mercado da carne no Brasil e no mundo vem se tornando cada vez 

mais abstruso e competitivo. Isso advém, devido à concorrência entre as diferentes carnes (de 

aves, bovina e suína), das cobranças por rígidos controles sanitários, aumento dos custos e 

agregação de valor (CAMARGO et al., 2008; LOPES et al., 2011).     

Nesse contexto, o confinamento é considerado uma atividade de risco financeiro devido 

baixo preços ou altos custos (NOGUEIRA, 2016).  A elasticidade de preços da venda de 

animais, variação do valor da arroba, custo de alimentação, preço médio da saca do milho, tem 

variações que comprometem a efetividade financeira, havendo necessidade de maior analise, 

controle dos custos e geração de renda para a maior sustentabilidade econômica da atividade. 

       Diante desses fatores, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar a viabilidade econômica de confinamento de gado de corte nelore em 

pequena propriedade rural, localizada no interior de Goiás.  

Materiais e métodos 

O empreendimento rural possui área total de 200 hectares, sendo que destes 49 hectares 

foram destinados para a produção de milho para silagem, e foram confinados 300 cabeças de 

gado, da raça nelore, no empreendimento. A propriedade rural está localizada no Distrito de 

Santo Antônio do Rio Verde no Município de Catalão/GO. O projeto foi realizado no ano de 

2015. 

Para o estudo da análise econômica, foi realizado o inventário dos materiais, instalações 

necessárias e equipamentos para o desenvolvimento da atividade de um confinamento e seus 

concernentes preços. Para a composição do custo total, incluiu também os custos com sanidade 

do rebanho, mão de obra, implantação /manutenção / silagem do milho para a alimentação do 

gado e demais custos necessários para à efetividade da atividade. A renda bruta alcançada levou 

em consideração o preço de venda da arroba na época para a região. Após, foram avaliados os 

distintos indicadores econômicos. 

 Para a análise de viabilidade foram utilizados os indicadores financeiros: Tempo de 

Recuperação do Investimento (Payback atualizado) associado ao risco do projeto e o índice 

Benefício/Custo (B/C) associado à rentabilidade. O Payback representa o número de períodos 

necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital investido. O cálculo do Índice B/C 

foi determinado através da fórmula (B/C=R/I), onde R é a soma das receitas e I a soma das 
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despesas e investimentos. Quando as receitas superaram as despesas, o projeto é considerado 

viável, isto é, relação benefício/custo > 1 (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2009; SILVA, 

2012).  

A taxa de juros utilizada foi de 10% ao ano. Para análise do ambiente, as variáveis 

internas e externas que influenciam a condição econômica foram identificadas por meio de uma 

vistoria in loco, avaliando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da Fazenda, 

assim como a infraestrutura e quadro de funcionários.  

No que se concerne ao estudo de mercado, aferiu a oferta, demanda e perspectiva do 

mercado de gado no mercado nacional e internacional. Para então, definir o que produzir; 

quanto produzir; como produzir; e para quem produzir. O tempo para análise de viabilidade do 

projeto foi de 5 anos.  

Resultados e Discussão 

Os custos totais da implantação do empreendimento incluindo os custos fixos e variáveis 

foram de R$ 2.749.589,66. Por outro lado, as receitas foram de R$ 2.981.664,59 

proporcionando um lucro líquido de R$ 172.843,43. O Payback foi verificado no segundo ano 

em que o fluxo de benefícios superou o capital investido. A razão B/C foi de 1,09.De acordo 

com os dados obtidos, o lucro foi baixo em consideração ao capital investido. O B/C foi de 

apenas 1,09, sendo o projeto considerado viável, uma vez que a relação benefício/custo foi > 1. 

Mas ressalta-se que o confinamento é uma atividade de risco, conforme Nogueira (2016). Tendo 

assim, precisão de analise mais cautelosa da produção, dos custos e de conhecer o mercado para 

que o empreendimento gere um melhor retorno econômico da atividade (BONILHA et al., 

2007; LOPES et al., 2011).  

Conclusões 

Pode-se concluir, que a implantação do confinamento de gado de corte com produção 

de milho para silagem no empreendimento em estudo é economicamente viável, sendo uma 

opção de investimento para os produtores do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, Goiás. 

Mas, salienta-se a necessidade de acompanhamento da oferta e demanda do mercado tanto do 

milho como do bovino, devido à oscilação de preços e riscos para evitar prejuízos. Sendo 

relevante destacar que não se pode analisar a atividade de confinamento de forma isolada. 
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Resumo:  

Objetivo: Relacionar o cenário econômico brasileiro com o mercado imobiliário residencial, 
entre 2003 e 2015, com base em indicadores macroeconômicos e índices próprios do setor. 
Entender as razões do aumento nos preços dos imóveis neste período e analisar se é possível 
caracterizar uma “bolha imobiliária”. Métodos: Trata-se de um estudo de evolução de índices 
próprios do mercado imobiliário, em paralelo à indicadores macroeconômicos, buscando 
entender o aumento expressivo nos preços de imóveis no Brasil no período de estudo, a razão 
disto e se esta tendência pode ser caracterizada como “bolha imobiliária”. A cidade de São 
Paulo/SP foi escolhida como base para este estudo por sua representatividade na economia 
brasileira e pela ampla oferta de dados para o período. Resultados: O cenário macroeconômico 
favorável do país, além de políticas públicas favoráveis, entre 2003 e 2013, influenciaram a 
situação do mercado imobiliário residencial brasileiro, gerando forte crescimento, especulação 
imobiliára e consequente aumento de preços, alterando os padrões de consumo de 
imóveis.Conclusão: Há indícios de que houve um início de bolha imobiliária no Brasil. À partir 
de 2014, por razões diversas tratadas no artigo, os preços praticados no setor se estabilizam e a 
“Bolha Imobiliária” parece estar desinflando sem estourar. 

Palavras-chave:  

Mercado Imobiliário Residencial, Cenário Macroeconômico, Bolha Imobiliária. 

Introdução 

Durante a última década, o mercado imobiliário residencial, que representava 

aproximadamente 10% da economia brasileira (BUSSINGER,2012), era um dos símbolos do 

crescente poder econômico brasileiro. Percebe-se hoje claros sinais de desaceleração do setor, 

sendo um dos mais afetados pelo atual momento de recessão da economia brasileira. 

Em 2003, a Presidência da República foi assumida por Luis Inácio Lula da Silva, que 

surpreendeu boa parte do mercado ao realizar um forte ajuste na economia nacional 

(DEMOCRACIA E POLÍTICA,2015). 

A fim de conter a disparada da inflação (IPCA), por exemplo, a taxa SELIC chegou a 

26,5%, fechando o ano em 16,5%, de acordo com dados obtidos do Banco Central do Brasil 
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(BCB) e o desemprego alcançou o patamar dos 13%, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE PME). 

  O momento foi de arrocho, com os juros altos e PIB em queda, mas o mercado reagiu 

de forma positiva ao período de austeridade. Dentre outros fatores, a inflação se reduziu 

gradativamente, dando início a um momento de relativa estabilidade política e econômica. 

Estabilidade esta, impulsionada também por uma época de farto crescimento da economia 

mundial, que gerou aumento no consumo internacional e preço dos commodities exportados 

pelo Brasil (IHU,2015). 

A partir de 2004, mediante um bom superávit primário, constata-se o início de uma 

década de políticas expansionistas, com aumento do crédito, consequente aumento no consumo, 

empregos, renda, investimentos, PIB e outros indicadores. Em meio a estas políticas, o setor da 

construção civil ganhou destaque, tendo recebido forte estímulo com o objetivo de aquecer a 

economia nacional. Com a criação do Ministério das Cidades, políticas voltadas à questões de 

moradia passaram a ter maior relevância (SILVA,2011), como pode ser visto na Tabela 1.  

 

 
 

Em 2003, houve a criação do Ministério das Cidades, com objetivo de combater as 

desigualdades sociais, transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso 

da população à moradia, saneamento e transporte. 

Seguindo a criação do Ministério, foi apresentada, em 2004, a PNH, que tem como 

componentes principais: 
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“A Integração Urbana de Assentamentos Precários, urbanização, regularização 
fundiária e inserção de assentamentos precários, provisão da habitação e integração 
da política de habitação à política de desenvolvimento urbano, que definem as linhas 
mestras de sua atuação” (MINISTÉRIO DAS CIDADES. PNH,2004. Capítulo 4-
pg.29). 

 

Já em 2007, foi lançado o PAC, visando promover a execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética em todo o Brasil. De acordo com o 

Ministério do Planejamento, o PAC foi pensado como um plano estratégico de resgate do 

planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do país, a fim de 

garantir emprego e renda aos brasileiros, o que por sua vez garantiu a continuidade do consumo 

de bens e serviços, mantendo ativa a economia inclusive à partir de 2008, aliviando os efeitos 

da crise mundial sobre as empresas nacionais. Vale ressaltar que em 2010 o PAC teve novo 

programa lançado, com novo volume de investimentos em infraestrutura no país. 

Em meados de 2008, apesar da forte crise econômica mundial, programas políticos 

relacionados ao setor imobiliário não somente se mantiveram, como se acentuaram. A PNH 

ganhou destaque pelo desenvolvimento do PlanHab, que, de acordo com o Ministério das 

Cidades, significou a retomada do planejamento do setor habitacional, por meio de uma 

estratégia que buscava enfrentar as necessidades habitacionais do país até 2023, possibilitando 

acesso à moradia para todo cidadão brasileiro, principalmente de baixa renda. Em seguida, no 

ano de 2009, foi lançado o PMCMV e, que de acordo com o Ministério das Cidades:  

“Colocou em curso um conjunto de diretrizes e ações previstas no PlanHab, 

representado pelos novos patamares de investimentos públicos no setor habitacional, 

com impacto direto na alavancagem do setor da construção civil” (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES,2004). 

 

Pode-se afirmar que, comparado à outros países, o Brasil sentiu pouco a crise econômica 

de 2008, iniciada também por problemas relacionados ao mercado imobiliário. Enquanto EUA 

e Alemanha sofriam quedas de 8% e 4,5% em seus respectivos PIBs, o Brasil apresentou 

variação de apenas -0,1% (TRADING ECONOMICS).  

Tal crise econômica/financeira ocorrida em 2008, foi motivada pela concessão de 

empréstimos hipotecários de alto risco nos EUA, o que repercutiu fortemente sobre bolsas de 

valores de todo o mundo, pois causou a insolvência de vários bancos. O alto endividamento das 

famílias norte americanas e o preço dos imóveis em alta fez com que bancos concedessem 
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empréstimos de risco a clientes com pouca capacidade de retorno, muitas vezes sem 

comprovação de renda ou emprego. A alta valorização imobiliária permitia que essas dívidas 

fossem roladas ou mesmo expandidas utilizando o mesmo imóvel como garantia. No entanto, 

com o aumento nas taxas de juros e com grande parte dos contratos a juros pós fixados, houve 

inadimplência em massa. Na falta de crédito e de demanda, os preços dos imóveis tiveram 

queda, culminando no não cobrimento das dívidas pela garantia dada até o momento, dos 

próprios imóveis. Foi o “estouro da bolha imobiliária americana”. 

 Segundo Lima (2013), para caracterizar uma bolha imobiliária se faz necessário 

entender os motivos que fazem os preços se descolarem da realidade, sendo eles a especulação 

de preços, em que investidores creem que os valores subirão infinitamente com base na história 

recente, a pressão artificial da demanda impulsionada pelo aumento do crédito e consequente 

poder de compra ilusório, e causas estruturais, caracterizadas pela correção dos custos de 

terrenos e da construção civil. Especuladores entram no mercado, acreditando que os lucros 

podem ser gerados através de compras e vendas de curto prazo, com alta valorização. Em algum 

momento, a demanda diminui ou fica estagnada, enquanto a oferta cresce, resultando em uma 

queda acentuada nos preços-e a bolha estoura. 

Tradicionalmente, os mercados de habitação não são tão propensos a bolhas como 

outros mercados financeiros, devido aos custos associados a essas transações, envolvendo 

cartórios, impostos específicos, dentre outros. No entanto, uma combinação de taxas de juros 

muito baixas e um afrouxamento dos padrões de subscrição de crédito podem alimentar a 

demanda de forma insustentável. Um aumento nas taxas de juros ou uma maior restritividade 

na concessão de crédito pode inverter a situação, rompendo o ciclo de alta e fazendo a bolha 

imobiliária estourar. 

Nos EUA, a especulação e o excesso de crédito foram os causadores da crise, explicada 

pelo crédito concedido sem critério, que no auge chegou a atingir 110% do valor do imóvel, 

somado ao alto número de investidores ávidos por lucros cada vez maiores, que causam o 

descolamento dos preços. 

Em grande parte, essa passagem mais amena do Brasil pela crise ocorreu por conta de 

políticas expansionistas como as mencionadas retro que, em conjunto com políticas similares 

em outros setores da economia, impulsionaram fortemente o consumo, mas que custou o 

aumento da dívida pública (EPOCA NEGÓCIOS,2013). 
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Como parte do cenário apresentado acima, houve aumento exponencial do crédito, 

subsidiado por bancos estatais, que emprestavam a taxas mais baixas do que era possível captar 

(“spread” negativo), gerando forte aumento no consumo. Como exemplo, pode-se citar o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) que, segundo site da instituição, financiou entre 2006 

e 2014 projetos com juros de 5-9%, valores estes bastante inferiores à taxa SELIC no mesmo 

período, índice que pode ser utilizado como referência para captação de recursos no mercado 

(emissão de títulos da dívida pública). O governo baixou os juros, diminuiu a alíquota de 

impostos para produtos da linha branca, automóveis, materiais de construção e, 

consequentemente para os imóveis e, além disso, liberou bilhões de reais em depósitos 

compulsórios para os bancos, com o intuito de estimular o setor financeiro a emprestar mais 

(aumento do crédito) (EPOCA NEGÓCIOS,2013). O setor produtivo viu, dentre outros fatores, 

a demanda crescer de forma mais acentuada que a capacidade de produção/oferta gerando, 

também, pressão inflacionária. 

O setor da Construção Civil Residencial, foco deste estudo, foi um dos mais 

beneficiados pela oferta de crédito e investimentos públicos. Com forte crescimento, sofreu, 

inclusive, com a falta de mão de obra, já que o setor de serviços não sofre concorrência externa 

(INSTITUTO LUDWIG VON MISES,2015). 

Pode-se dizer portanto que, a partir de 2008, mediante piora no cenário internacional e 

com boas reservas, houve uma guinada na forma de conduzir a economia brasileira. Passou-se 

a permitir um pouco mais de inflação e endividamento público de forma a fazer o país sentir 

menos os efeitos da crise internacional e crescer mais.  

De acordo com o BCB, de 2003 a 2015 o endividamento público teve aumento de 129%, 

passando de aproximadamente 932 bilhões para 2,14 trilhões de Reais.  

A partir de 2013 e meados de 2014, o Brasil passou a sentir os efeitos deste 

endividamento. Com investimentos muitas vezes realizados de forma não sustentável à longo 

prazo, ou seja, de forma que gerassem mais receitas e competitividade ao país ao final do ciclo 

expansionista, além da crise política que se instaurou no país, passou-se a conviver com alta 

inflação, oferta de crédito em queda, desemprego, endividamento da população, desconfiança 

do mercado e consequente redução nos investimentos. O país encontra-se hoje em uma situação 

de recessão econômica combinada com inflação em alta. Com tal aumento da dívida pública, o 

governo não pode se permitir maior endividamento para sustentar as políticas supra citadas, 
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dificultando uma recuperação à curto prazo. Sem contar que isso causaria ainda mais aumento 

na inflação. 

Neste meio tempo, como se comportou o mercado imobiliário residencial e da 

construção civil? Que efeitos as políticas citadas tiveram sobre a oferta e demanda no setor e 

como evoluíram os preços e a especulação imobiliária ao longo deste período de fortes 

contrastes na economia nacional? 

O objetivo deste estudo é analisar como fatores macroeconômicos afetaram o mercado 

imobiliário residencial brasileiro, fazendo-o ressurgir como grande potência na década passada 

e agora mergulhar em uma grave crise. Busca-se também entender a razão dos fortes aumentos 

nos preços dos imóveis e analisar se é possível caracterizar uma bolha imobiliária.  

 

Métodos 

O estudo foi elaborado com base em indicadores macroeconômicos e próprios do 

Mercado Imobiliário Residencial e Construção Civil, tendo origem principalmente nas bases de 

dados de órgãos governamentais e sindicatos, e através da análise de dados de 2003 a 2015 

foram desenvolvidas planilhas. 

A cidade de São Paulo foi escolhida como base para este estudo por sua 

representatividade na economia brasileira e pela ampla oferta de dados ao longo do período em 

questão.  

Para análise do mercado brasileiro como um todo (macroeconomia), foram considerados 

dados como Valor do Salário Mínimo e Médio, Taxa de Desemprego, IPCA e Índice de 

Confiança do Consumidor.  

Já com relação ao mercado imobiliário e setor da construção civil, serviram como base 

para análise o Índice de Confiança da Construção, Valores e Número de Unidades Financiadas 

(Construção e Aquisição), Valor e Variação do INCC DI e CUB, Índice FIPEZAP, Volume de 

Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais.  

Resultados 

Conforme mencionado na introdução deste artigo, o mercado imobiliário residencial e 

da construção civil cresceu muito entre os anos 2003 e 2014, fortemente impulsionado por 

políticas públicas.  
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O setor se beneficiou principalmente com o forte aumento na oferta de crédito, tanto 

para construção como para aquisição de imóveis, com taxas consideradas baixas para o país. 

Nota-se na Tabela 2 que o total de financiamentos aumentou 3659% entre 2004 e 2014. 

Houve aumento de 900% no número de unidades financiadas, que passou de 53.826 em 2004 

para 538.347 em 2014.  

 
 

Seguindo esta mesma linha, percebe-se na Tabela 3 considerável aumento no volume 

de lançamentos e de vendas na cidade de São Paulo/SP. 
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Somente entre 2004 e 2014, por exemplo, houve aumento de 69% e 78% no volume de 

lançamentos e vendas respectivamente. 

Este crescimento muito expressivo do setor gerou forte demanda por mão de obra, já 

que o mercado absorvia praticamente tudo que se lançava, conforme se vê na Tabela 3, gerando 

pressão inflacionária. Não somente a mão de obra teve seus valores fortemente reajustados por 

dissídios de em média 10% ao ano (SINDUSCON-SP), mas o custo dos materiais também 

sofreu alta.  

No que diz respeito à evolução de custos na construção, existem dois importes índices 

a serem considerados, o INCC DI e o CUB, ambos amplamente utilizados principalmente para 

correção monetária do mercado imobiliário. 

Abaixo, na Tabela 4, vemos que estes índices em sua grande maioria tiveram variações 

superiores à inflação ao longo do período estudado, indicando que os custos de construção 

sofreram reajuste superior à média do mercado. 
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Com relação ao consumo, é inegável que o Brasil viveu período de pujança econômica, 

com baixo desemprego, salários em alta, acompanhado de expressivo ganho de confiança por 

parte do consumidor. O Índice de Confiança indica a sensação do consumidor em relação à sua 

situação econômica pessoal e do país no curto e médio prazo, o que impacta diretamente no seu 

comportamento de consumo. São todos fatores importantes nesta análise, que podem ser vistos 

nas Tabelas 5, 6, 7. 
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No que diz respeito à taxa de desemprego, percebe-se forte queda entre 2003-2013, fator 

muito importante para a confiança do consumidor, que teve aumento de 24% no período.  
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Os salários, representados pelo salário mínimo e médio, também apresentaram aumento, 

contribuindo para o cenário de confiança e consumo. 

Na Tabela 7 nota-se aumento de 239% no salário mínimo e 139% no salário médio no 

período. 

  

 
 

Constata-se, portanto, que, neste período de forte crescimento, houve aumento no 

consumo (demanda por imóveis e crédito, aliado à confiança do consumidor), lançamentos e 

vendas, gerando pressão inflacionária, ou seja, aumento superior à média nacional nos custos 

da construção.  

No entanto, isso não ocorreu somente nos custos de construção, houve também forte 

especulação imobiliária e consequente aumento no preço de venda ao consumidor final, que 

agora tinha maiores condições de pagar pelo produto. 

Um importante índice para se analisar é o FIPEZAP, considerado o principal 

termômetro do mercado imobiliário brasileiro, variando de acordo com os preços praticados na 

venda de imóveis novos e usados com base em classificados.  
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Conforme Tabela 8, observa-se que o FIPEZAP teve aumento médio de 11% ao ano 

entre 2003 e 2007. Observa-se também que, em um mesmo ano, chegou-se a ter variação 

positiva de 27% nos preços praticados nas vendas, em 2011. 

 

 
 

Este forte reajuste nos preços gerou algumas alterações nos padrões de compra do 

consumidor brasileiro. 

A Tabela 9 mostra dados de volume de vendas por número de dormitórios, do SECOVI-

SP, coletados para a cidade de São Paulo/SP. 
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Percebe-se que há praticamente uma inversão no padrão de compra. Nota-se um 

aumento na compra de apartamentos menores, com menos dormitórios, enquanto os maiores 

(quatro dormitórios ou mais) acabam perdendo força nas vendas.  

A partir dos resultados apresentados acima, percebe-se até o ano de 2014 uma clara 

trajetória positiva e de crescimento do setor imobiliário residencial no Brasil No entanto, a partir 

de 2014, é possível notar uma tendência de estabilização ou mesmo queda em relação aos anos 

anteriores. 

No que diz respeito aos financiamentos (Tabela 2), o ano de 2015 apresentou redução 

de 37% do total de financiamentos, a maior redução dentro do período estudado. O Índice de 

Confiança do Consumidor sofre também bruscas quedas (Tabela 6), acompanhado do número 

de lançamentos e vendas (Tabela 3). Já o FIPEZAP indica estabilização dos preços praticados 

(Tabela 8).  



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

 

 

 

Discussão 

Conforme descrito anteriormente, o Brasil viveu na última década um período de 

efervescência econômica. Almeja-se aqui analisar quais foram os efeitos das políticas 

macroeconômicas adotadas neste período no mercado imobiliário residencial brasileiro. Busca-

se também entender o forte aumento nos preços praticados e se é possível caracterizar como 

bolha imobiliária o cenário vivido pelo mercado no Brasil no período estudado. 

Entre 2008 e 2013, buscando amenizar os efeitos da crise econômica mundial, notamos 

muitos pontos que poderiam caracterizar uma bolha imobiliária: juros baixos, crédito sendo 

concedido com menor critério e consequente aumento na demanda por imóveis, especuladores 

entrando no mercado imobiliário para obter lucros no curto prazo acreditando que o valor dos 

imóveis cresceria de forma indiscriminada, gerando pressão inflacionária.  

Esta especulação, aliada aos crescentes custos da construção civil indicados, gerou 

aumento do preço dos imóveis, o que é percebido muito claramente na análise do índice 

FIPEZAP, que apresentou aumento de 393% entre 2004 e 2014. Para o mesmo período, o 

salário médio brasileiro teve aumento de 128,48% e o salário mínimo de 178,46%, aumentos 

expressivos, mas inferiores à 50% do ocorrido no preço dos imóveis. Concluímos portanto, que 

para grande parte da população brasileira, apesar do crescimento econômico do país no período, 

houve perda do poder de compra imobiliário, o que não significa que houve queda no consumo.  

O mercado da construção civil, o residencial em específico, é dependente de crédito, 

tanto para construção quando para comercialização, já que o produto final tem alto valor 

agregado e de produção. Apesar da elevação do valor dos imóveis entre 2004 e 2014, o consumo 

apresentou alta devido à ampla oferta de crédito (e endividamento), subsídios e empregos, que 

suportaram, em grande parte, essa pujança da economia brasileira na última década. Com 

desemprego em baixa, a confiança do consumidor sofreu alta. Podemos, portanto, dizer que o 

poder de compra cresceu de forma ilusória, fortemente sustentado pelo endividamento das 

famílias brasileiras.  
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Apesar do alto consumo, o brasileiro perdeu poder de compra no que diz respeito aos 

imóveis, já que os salários tiveram reajuste menor, o que, com o tempo surtiu efeito no “mix” 

de produtos oferecidos pelo setor. Percebe-se, nos anos que abrangem este estudo, grande 

variação entre os tipos de imóveis lançados e adquiridos, classificados pelo número de 

dormitórios.  

Entre 2004 e 2007 (Tabela 9) as vendas de unidades residenciais de 2, 3 e 4 dormitórios 

eram as mais expressivas, representando 96% do total de vendas.  

No entanto, tem-se a partir de 2009 aumento na oferta e nas vendas de imóveis com 1 

dormitório que, ao final do período de estudo, representava mais de 25% do volume total de 

vendas.  

A subida nos preços comparado ao real poder de compra e alto grau de endividamento 

dos brasileiros passou a incentivar os compradores a buscar soluções mais baratas, aumentando 

assim o número de lançamentos e compras de unidades de 1 dormitório. 

É importante frisar que o nível de endividamento do brasileiro ainda é bem inferior ao 

do americano. Segundo Lima (2013) o crédito imobiliário brasileiro representou 7,5% do PIB 

em junho/2013, enquanto nos EUA superava 80% da riqueza do país, em dezembro/2012.  

Ainda que com nível de endividamento considerado baixo, houve aumento significativo 

no endividamento da família brasileira. Com o desaquecimento da economia e alto 

endividamento, o ano de 2015 apresenta brusca redução no volume de financiamentos, -37% 

(Tabela 2), sendo a maior no período estudado, o que gerou não somente uma maior queda nas 

vendas como também nos lançamentos. 

Com isso, o ano de 2014 apresentou variação do índice FIPEZAP de 7%, similar ao 

IPCA acumulado ano de 6,41% para o mesmo período e ao INCC DI e CUB, de 6,95% e 6,37% 

respectivamente. Ou seja, em 2014 o crescimento do valor dos imóveis voltou a acompanhar a 

tendência de custo da construção civil e de vida. 

Já o ano de 2015 apresentou índice FIPEZAP positivo de 2%, bastante inferior ao IPCA 

acumulado ano de 10,67% para o mesmo período e ao INCC DI e CUB, de 7,48% e 4,81% 

respectivamente. Vemos aqui, portanto, uma queda no valor dos imóveis em relação ao restante 

do mercado. 

Devido à redução na variação do valor dos imóveis e ao seu crescimento abaixo do 

IPCA visto em 2014 e 2015, os investidores do mercado imobiliário perdem interesse em fazer 
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negócios na área, preferindo investir em outros setores, ainda mais com altas taxas de juros 

favorecendo outros tipos investimentos, como a renda fixa. Há vertiginosa queda nos “rápidos 

repasses” (compra e venda para ganho de capital à curto prazo), causando brusca queda nas 

vendas, desinflando o mercado da Construção Civil.  

Acredita-se, portanto, que o Brasil não sofreu um estouro de Bolha Imobiliária, como 

os EUA. O período estudado indica que houve um início de bolha imobiliária que, aos poucos, 

está “desinflando sem estourar”. A crise política e econômica no país a partir de 2014 faz com 

que o preço dos imóveis, comparado à inflação, se ajuste sem quedas bruscas.  

Além disso, o longo período de estagnação da Construção Civil nacional (anterior à 

2004) criou grande demanda habitacional e, sendo assim, este aumento no preço dos imóveis 

pode ser caracterizado em grande parte como um reajuste acumulado referente ao longo período 

de estagnação. 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que após uma década de crescimento preponderantemente superior à 

economia brasileira como um todo, que por sua vez teve crescimento significativo, o ano de 

2015 mostrou que o setor imobiliário residencial regrediu e tende a se estabilizar (em termos 

de custos, preços praticados nas vendas e número de lançamentos), até que se reverta a forte 

queda do poder de compra do consumidor com relação aos imóveis residenciais.  

Mediante o estudado, os ajustes sofridos nos preços dos imóveis, bem como a redução 

na procura, não significam que o Brasil irá sofrer um estouro de bolha imobiliária. Há indícos 

que houve início de bolha imobiliária, que está agora se desinflando sem estourar. O ciclo de 

crescimento percebido no mercado imobiliário, baseado principalmente em oferta de crédito, 

se esgotou e passa por momento de ajuste.  
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Resumo:  
A Contabilidade Gerencial nas Micro e Pequenas Empresas apresenta-se como uma importante ferramenta de 
gestão para a tomada de decisão, possibilitando reverter o quadro de mortalidade das empresas nos primeiros anos 
de vida. Cabe enfatizar que as MPE’s são um dos pilares precípuos de sustentação da economia brasileira, quer 
pela capacidade geradora de empregos, quer pelo número de estabelecimentos desconcentrados geograficamente. 
Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB), gera 14 
milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos 
formais existentes, respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Neste sentido, este trabalho demonstra 
algumas razões pelas quais se deve recorrer aos dados e informações fornecidos pela contabilidade gerencial, haja 
vista a relevância das MPE’s no cenário econômico nacional. Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma 
pesquisa descritiva, onde os dados foram coletados e analisados, possibilitando que este estudo tenha aplicação 
prática, o que pode ser de grande utilidade para gestão das MPE’s. 

 

Palavras-chave: ferramenta; gestão; sustentação.   

 

1. Introdução  

As micro e pequenas empresas constituem a maioria dos negócios em funcionamento 

no Brasil, por essa razão são de grande importância para a economia do país, tendo em vista 

que esses empreendimentos geram a maioria dos empregos formais e riquezas para o país, 

contribuindo para o desenvolvimento nacional. 

Considerando o fato de que muitas empresas enceram suas atividades de forma precoce, 

e que o uso da contabilidade no ambiente empresarial contribui significativamente para a gestão 

das entidades, auxiliando no processo de tomada de decisões, deste modo às micro e pequenas 

empresas ao utilizarem a contabilidade como procedimentos gerenciais internos poderão 

prolongar ou/e solidificar a continuidade das atividades empresariais. Haja vista, que, a 

contabilidade gerencial é um processo que produz informações para os diversos níveis da 
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empresa e através destas informações são tomadas as decisões com mais segurança fazendo 

com que a empresa cresça e se torne competitiva (IUDICIBUS, 1986). 

Nesse sentido, a contabilidade gerencial apresenta-se como uma importante ferramenta 

de gestão para a tomada de decisões por gestores nas micro e pequenas empresas, possibilitando 

melhorar a gestão administrativa, contribuindo para a diminuição da mortalidade das micro e 

pequenas empresas a curto, médio e longo prazo (SIILVA, et al, 2002).   

Portanto, este trabalho mostra algumas razões pelas quais os micros e pequenos 

empresários devem utilizar os dados e as informações fornecidos pela contabilidade gerencial, 

haja vista a relevância das micro e pequenas empresas no cenário econômico atual. 

É salutar, ressaltar que, as empresas de pequeno porte normalmente não possuem um 

controle gerencial que forneça as informações contábeis gerenciais para tomada de decisões. 

Assim, este trabalho visa incentivar os micro e pequenos empresários, a buscarem informações 

contábeis que possam-lhes auxiliar na tomada de decisão, enfatizando a importância da 

contabilidade gerencial para o sucesso de uma empresa.  

 

2. Revisão bibliográfica 
2.1 Evolução histórica da contabilidade 

Sabe-se que a contabilidade é uma das ciências mais antigas do mundo, há pelos menos 

4.000 a.C , trata-se de  uma ciência social aplicada; a ação humana é quem modifica o fenômeno 

patrimonial e a contabilidade tem como objetivo central registrar, coletar, resumir, informar e 

interpretar dados que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica das entidades. Há 

alguns registros de que as civilizações antigas já possuíam um esboço de técnicas contábeis, 

porém, não há um consenso de quem tenha inventado a contabilidade. 

Contudo, conforme afirma Iudícibus (2000, p.30), apud Laurentino et al (2008): 

A contabilidade, seja talvez tão antiga quanto a origem do homo sapiens. Alguns 
historiadores fazem remontar os primeiros sinais objetivos da existência de contas 
aproximadamente a 4.000 a. C. Entretanto, antes disso, o homem primitivo, ao 
inventar o número de instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao contar seus 
rebanhos, [...]. 

A contabilidade surgiu pela necessidade de registros do comércio. E sua evolução é 

constante, tornando-se um importante instrumento para a sociedade à medida que há 

desenvolvimento econômico. Diante disso, faz-se necessário descrever o caráter evolutivo da 

contabilidade ao longo do tempo. 
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Segundo Hendriksen e Van Breda, (1999, p.39), os primeiros sistemas de escrituração 

por partidas dobradas surgiram no norte da Itália, sendo a primeira obra publicada em 1494, em 

Veneza, de autoria de Frei franciscano, também conhecido como Luca Pacioli, a qual versava 

principalmente sobre um tratado de matemática, que incluía uma seção de sistema de 

escrituração por partidas dobradas e pela apresentação de um raciocínio em que se baseavam 

os lançamentos contábeis. 

Conforme afirma Martins (2003), até a Revolução Industrial, quase que só existia a 

contabilidade financeira ou contabilidade geral, a qual foi desenvolvida na Era Mercantilista e 

era utilizada para servir as empresas comerciais e apurava o resultado de cada período, pelo 

levantamento do balanço em seu final e o levantamento dos estoques em termos físicos, uma 

vez que sua medida em valores monetários era extremamente simples. 

Pode-se verificar que ao longo do tempo houveram algumas mudanças bastante 

significativas para a contabilidade. A primeira refere-se à produção de informações, que no 

inicio o objetivo da contabilidade era produzir informação financeira da empresa, as quais eram 

restritas ao proprietário da empresa, as quais eram mantidas em sigilo.  

A segunda mudança diz respeito ao patrimônio da empresa, onde os bens dos sócios não 

eram distintos do patrimônio da empresa. Hoje, com o Princípio Fundamental de Contabilidade 

– PFC – da Entidade (fundamentado na Resolução CFC nº 774/94), o patrimônio dos sócios 

não se confunde com patrimônio da empresa e vice e versa. Um terceiro momento, não menos 

importante refere-se ao chamado exercício contábil, através do qual se apurava o lucro de uma 

empresa somente quando a mesma fosse encerrada, de tal modo inexistindo a idéia atual de 

Continuidade das empresas. Por fim, a ausência de uma única unidade monetária estável" 

(HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999). 

Portanto, as informações contábeis são importantes ferramentas que interessam a 

empresas, aos governos, fisco, investidores e credores, clientes e funcionários, permitindo que 

os interessados tenham informações mais concretas e reais sobre o desempenho da empresa. 

 

2.2 Contabilidade  

A Contabilidade concilia conhecimentos que visam controlar o patrimônio de uma 

entidade e constitui-se como instrumento de gestão imprescindível, sobretudo no Brasil, onde 

o pequeno empreendedor enfrenta um cenário econômico de oscilações frequentes, de altas 
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taxas de juros e uma carga tributária próxima dos 35% do PIB, deve se valer de todas as 

alternativas aceitáveis para se manter de portas abertas e seguir gerando emprego e renda. 

Nesse contexto: 

A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 
tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para 
auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a 
utiliza-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a maioria das 
empresas. (MARION, 2007, p.26). 

A contabilidade é uma ferramenta indispensável para uma gestão transparente e 

funciona como um catalisador de resultados financeiros e sociais, onde a mensuração passa a 

ser ferramenta de grande importância tanto para o empreendedor quanto para a sociedade de 

uma forma geral (SILVA et al, 2002).  

Portanto, a contabilidade demonstra por meio de relatórios a situação econômico-

financeira e patrimonial da empresa, dando ênfase no desempenho passado, com base em 

informações históricas, para que os administradores visualizem a situação real da empresa. 

 

2.2.1 Finalidade 

O principal objeto da contabilidade é cuidar do patrimônio, conforme Basso (2005,) a 

contabilidade tem como finalidade fundamental gerar informações de ordem física, econômica 

e financeira sobre o patrimônio, com ênfase para o controle e planejamento. Neste sentido, o 

planejamento financeiro tornasse um dos instrumentos eficazes na administração de recursos, 

que segundo Santiago (2006, p.49): deve ter por base registros contábeis que se constituem em 

ferramentas de fundamental importância na medida em que trazem informações gerais para a 

tomada de decisão. 

Cabe ressaltar que de acordo com Iudicibus e Marion (2002), a história mostra que a 

contabilidade se torna importante à medida que ocorre o desenvolvimento econômico, no Brasil 

pode ser visto por ocasião do milagre econômico na década de 70, quando o profissional de 

contabilidade deixou de ser chamado de “guarda-livros” e passou a ser valorizado no mercado 

de trabalho. 

Portanto, a contabilidade analisa o patrimônio das empresas e suas variações e tem a 

função de registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem 

no patrimônio líquido das empresas pelo fornecimento de informações contábeis que ajudarão 

os gestores na tomada de decisões. 
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2.3 Contabilidade gerencial 

A Contabilidade Gerencial é um dos segmentos da contabilidade, e se caracteriza pelo 

fornecimento de informações indispensáveis para administradores e gestores, contábil, 

enfocando planejamento, controle e tomada de decisão, e por seu caráter integrativo dentro de 

um sistema de informação contábil (IUDÍCIBUS, 2000). 

Para Sizer, (1980), a Contabilidade Gerencial, como ferramenta de gestão, caracteriza-

se de forma superficial, a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados 

tanto na contabilidade financeira como na contabilidade de custos, pela analise dos dados pelo 

contador gerencial e transformados em informações que auxiliam os gestores na tomada de 

decisões. 

Neste sentido, é correto afirmar que contabilidade gerencial é hoje um dos segmentos 

da ciência contábil, talvez o primeiro, em que se verificam os maiores esforços de pesquisa em 

todo o mundo, segundo Padoveze (2000) ela se caracteriza por ser uma área contábil autônoma, 

pelo tratamento dado à informação contábil, enfocando planejamento, controle e tomada de 

decisão, e por seu caráter integrativo dentro de um sistema de informação contábil. 

Segundo Iudícibus, (1998, p.21) 

A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um 
enfoque especial conferido a varias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos 
e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na analise 
financeira, balanços [...] 

Para Oliveira (2005, p.36) a “contabilidade gerencial fornece as informações claras, 

preciosas e objetivas para a tomada de decisão”. Portanto, sem as informações fornecidas pelo 

sistema contábil, o administrador não poderá tomar decisões acertadas, pois, conforme exposto, 

toda empresa, independente de seu porte, deve ter contabilidade, não apenas por exigência 

fiscal, mas como ferramenta de gestão, o administrador deve ter suas decisões fundamentadas 

na contabilidade, a fim de manter-se no mercado com competividade e eficiência.  

 

2.3.1 Finalidade 

A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis ao 

processo de tomada de decisões empresarial, as quais permitem que os administradores tracem 

os novos rumos a serem seguidos pelas entidades de forma segura. 

Na ótica de Ricardino (2005, p.9):  
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A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que 
se 'encaixem' de maneira variável e efetiva no modelo decisório do administrador. 

Neste sentido, a contabilidade gerencial tem um papel muito importante para as 

empresas: analisar dados que auxiliam aos administradores e todos envolvidos com a atividade 

das empresas, nas tomadas de decisão, facilitando assim resultados eficientes e ágeis, 

fundamentais para o processo de gestão empresarial.  

De acordo com Santos et  al(2002, p. 5) 

Auxiliar a gerência na tomada de decisões é o objetivo precípuo da contabilidade 
gerencial, a identificação dos fatos contábeis e sua quantificação para estabelecer as 
diretrizes a serem adotadas pelos administradores devem acompanhar passo a passo o 
cotidiano empresarial. 

Destaca-se que, a contabilidade gerencial não se atém apenas nas informações 

produzidas e desenvolvidas dentro da contabilidade, mas também, se ampara de outros campos 

do conhecimento não vinculados diretamente à área contábil, como exemplo a administração 

financeira, estatística, análise financeira, dentre outros. 

Portanto, a contabilidade gerencial tem como objetivo central, auxiliar as empresas na 

tomada de decisões, este auxilio deve acompanhar o cotidiano da empresa, assim compete ao 

contador evidenciar o que é relevante e irrelevante e fornecer as informações que realmente vão 

fazer a diferença na tomada da decisão, contudo devem usar procedimentos que se adaptem as 

reais necessidades das empresas. 

 

2.4 Definição de micro e pequena empresa  

A caracterização e a definição das micro e pequenas empresas não são unânimes, ela 

pode variar em função de diversos fatores.  

As definições podem variar em razão dos objetivos de estudo, o que torna mais 
distante a adoção de um critério único e dificulta o dimensionamento do setor em 
termos de participação e importância. A diversidade de critérios para enquadramento 
legal, nas diversas esferas do governo, possibilita em termos práticos, que uma 
empresa seja considerada microempresa para fins de IR, mas não atenda aos limites 
de isenção de ISS ou de ICMS. (KASSAI, 1997, p. 4): 

O conceito legal de microempresa, de acordo com o Art. 1º do decreto Nº 5.028, de 31 

de março de 2004: “a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco 

reais e quatorze centavos)” e “empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil 

individual que, não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 

433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze 
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centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos 

e vinte e dois reais)." 

É oportuno ressaltar que, segundo o SEBRAE (2007), as micro e pequenas empresas 

representam 25% do Produto Interno Bruto (PIB), geram 14 milhões de empregos, ou seja, 60% 

do emprego formal no país, e constituem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais 

existentes, respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano e ocupam 

um patamar como maior empregabilidade do país, no entanto ainda sofrem com as altas taxas 

de mortalidade, devido principalmente a falta de informações gerenciais acompanhada da alta 

carga tributária e a falta de recurso para investimentos.  

 

2.5 Contabilidade para micro e pequenas empresas  

Sabe-se que, o planejamento é uma das tarefas mais importantes das empresas, e é com 

base no planejamento que se realiza uma gestão competente, eficiente e eficaz, especialmente 

com relação às atividades financeiras, que na maioria das vezes exige uma parcela significativa 

de riscos. 

Desse modo, a contabilidade gerencial surge como uma ferramenta indispensável a 

qualquer tipo de negócio, um suporte sobre o qual se apoiará o micro e pequeno empresário em 

suas decisões gerenciais, uma vez que segundo Oliveira (2005) a “contabilidade gerencial 

fornece as informações claras, preciosas e objetivas para a tomada de decisão”. 

 De acordo Longenecker e Petty (1997, p.515): 

[...] os administradores precisam ter informações precisas, significativas e oportunas, 
se quiserem tomar boas decisões. Isso é particularmente verdadeiro quando se refere 
à necessidade de informações financeiras sobre as operações da empresa. A 
experiência sugere que a falta de aptidão em sistemas contábeis é um fator básico de 
insucesso entre pequenas empresas. 

Desta forma a contabilidade surge como instrumento imprescindível para fundamentar 

as decisões do administrador, que através das informações geradas, conseguem tomar decisões 

com maior segurança. Um dos instrumentos eficazes na administração de recursos é o 

planejamento financeiro, Santiago (2006) afirma que, “todo planejamento financeiro deve ter 

por base registros contábeis que se constituem em ferramentas de fundamental importância na 

medida em que trazem informações gerais para a tomada de decisão”. 

Portanto, através dessas informações o administrador poderá tomar decisões com 

coerência e segurança, o que aumentará de maneira significativa as possibilidades de sucesso. 
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Além disso, as informações possibilitam um acompanhamento real da dinâmica do negócio, 

tornando possível traçar novas metas e diretrizes em tempo hábil. 

 

2.5.1 Importância da contabilidade gerencial para as micro e pequenas empresas  

A contabilidade gerencial é uma poderosa ferramenta de gestão à disposição dos 

empresários, extraídas das demonstrações contábeis da empresa, traçando o planejamento 

estratégico. A partir destas informações, os empresários das MPE's modernas devem se 

estruturar visando o instrumento de informação para decisão e controle, ajudando a capacitar 

os gestores com os objetivos da organização e com o uso eficiente de seus recursos, fazendo 

necessário à mensuração destas informações, para conclusão do modelo decisório 

(IUDICIBUS, 2000). 

Estas informações auxiliam nas decisões dos preços dos produtos, desperdício de 

recursos, controle das despesas e aumento das receitas. A vertente da contabilidade que 

disponibiliza estas informações é denominada contabilidade gerencial, que utiliza dados 

financeiros e operacionais sobre atividade, controle, unidades operacionais, produtos, serviços 

e clientes da empresa para gerar relatórios para os administradores, que devem ser adequados 

às necessidades da empresa facilitando no processo decisório. 

Nunca é demais lembrar que a contabilidade gerencial é a parte da contabilidade que 

tem como objetivo prestar informações aos gestores da empresa, assim facilitando o processo 

decisório e de análise do desempenho da organização. 

A informação gerencial contábil mede o desempenho econômico de unidades 

operacionais descentralizadas, como as unidades de negócios, as divisões e os departamentos, 

o desempenho econômico liga a estratégia da empresa à execução de cada unidade operacional.  

Segundo pesquisa do SEBRAE (2007), sete em cada dez empresas brasileiras encerram 

suas atividades antes dos cinco anos de vida, e o principal motivo a levá-las a isto são as falhas 

no gerenciamento do negócio por parte de seus administradores. A pesquisa também demonstra 

que no Brasil nove em cada dez empresas são classificadas como MPE’s, as quais absorvem 

maior contingente de mão-de-obra em relação às grandes empresas, tendo em vista esta nova 

perspectiva no mercado. 

Para Laurentino, et al.( 2008, p. 49): 

É de extrema importância que os gestores das MPE's possuam uma visão 
generalista no exercício de suas atividades, utilizando as demonstrações 
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contábeis não apenas para prestação de contas com Fisco, mais sim utilizando 
as informações para a tomada de decisão, para que não se torne mais um caso 
nas estatísticas de mortalidade de MPE's. 

É importante salientar que as micro e pequenas empresas sentem grande dificuldade de 

organizar suas prioridades devido a falta de uma estratégia de negócios eficiente, o que, por 

vezes, pode levar a entidade a rumos incertos. Esse tem sido um dos maiores motivos para o 

encerramento das atividades de grande parte das MPE’s no Brasil. 

Neste sentido, a contabilidade gerencial, para Corbett (1997), deverá servir de ponte 

entre os gerentes e as informações de lucratividade da empresa, desta forma, os gestores 

poderão avaliar quais ações tomarem, levando sempre em consideração o impacto de seus atos 

do desempenho da empresa, tendo assim, o objetivo principal de fornecer dados/informações 

para os gestores analisem e decidirem pela empresa o que será melhor. 

Assim, a contabilidade gerencial capacita o empresário no processo de tomada de 

decisão, permitindo realizar planejamento, assumir riscos, baseados na análise de dados 

contábeis completos, proporcionando eficiência e eficácia, imprescindíveis para o sucesso e 

sobrevivência das MPE’s. 

 

3. Considerações finais  

A contabilidade gerencial deve ser vista como importante ferramenta de gestão, capaz 

de auxiliar gestores e administradores na tomada de decisões, pela utilização de informações 

passadas e atuais, permitindo criar cenários, fazer projeções e verificar se as metas e as finanças 

estão de acordo com o que foi planejado.  

As informações contábeis e gerencias da contabilidade gerencial são importantes, para 

que as micro e pequenas empresas brasileiras tornem-se mais competitivas no mercado 

globalizado pela tomada de decisões mais acertadas com ênfase nas ações de planejamento, 

com a finalidade de assegurar que os administradores tomem melhores decisões estratégicas 

para as empresas.  

Neste sentido, o estudo mostra que a contabilidade gerencial auxilia e orienta gestores 

e empresários, pela utilização das informações contábeis, como base de informações para a 

tomada de decisões e melhorar a gestão dos negócios, tornando a empresa mais solvente. Pois, 

a contabilidade gerencial traz em seu bojo fundamentos e subsídios imprescindíveis para a 
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administração da micro e pequena empresa, fazendo com que o gestor consiga analisar, 

mensurar e interpretar as informações para melhor tomada de decisão.  

Assim pode-se constatar que esta vertente da contabilidade auxilia no desenvolvimento 

das estratégias futuras, com informações mais claras, precisas e úteis sobre a realidade da 

empresa, que quando bem interpretadas, facilitam o ponderamento dos administradores sobre 

ações a serem tomadas, tornando mais fácil o planejamento e controle das operações.  

Concluindo finalmente, pode-se afirmar que a contabilidade gerencial é de grande 

importância para as MPE’s, pois com a sua implementação a empresa terá mais recursos 

disponíveis para a gestão do negócio e continuar no mercado com mais solvência, sem 

interromper seu funcionamento de forma prematura. Assim, a utilização da contabilidade 

gerencial por micro e pequenas empresas brasileiras, fará com que estas tenham mais 

oportunidade de se manter no mundo dos negócios tornando-se mais competitiva no mercado 

globalizado. 
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Resumo: 
 Este artigo tem como objetivo identificar os desafios e possibilidades da cooperativa 
COOPAZÇU para a organização e viabilização da implantação do modelo de turismo de base 
comunitária na Região do Zé Açu como estratégia de desenvolvimento local e alternativa de 
renda. A questão norteadora centrou-se em responder como a cooperativa COOPAZÇU tem se 
organizado para estabelecer na região do Zé Açu um turismo de base comunitária? Para tanto, 
a metodologia utilizada foi de natureza qualitativa e abordagem na pesquisa de campo, sendo 
realizada a coleta de dados através de entrevista em grupo focal. Os resultados indicam que a 
cooperativa possui o conhecimento dos atrativos que podem ser utilizados para a captação de 
turistas a região, porém há a necessidade de fortalecer as parcerias para a organização e 
formalização da cooperativa, a fim de implantar o turismo de base comunitária como estratégia 
de desenvolvimento local e sustentável para a região do Zé Açu.  
 
 
 
Palavras-chave: Economia Criativa, Turismo de base comunitária, Sustentabilidade.  
 

1. Introdução 

O turismo é uma atividade socioeconômica que está em constante crescimento no Brasil 

e no mundo, tendo sua importância na geração de trabalho, emprego e renda para as localidades 

onde é praticado. Dentre os diversos segmentos do turismo, temos o Turismo de Base 

Comunitária (TBC), que é um turismo praticado em pequena escala em comunidades rurais 

onde existem potenciais turísticos para o desenvolvimento do mesmo, onde se explora os 

recursos naturais de forma sustentável e que os comunitários são os próprios gestores da 

atividade turística, o que é o grande diferencial desse segmento de turismo. 

Esse tipo de Turismo vem sendo bastante estudado e desenvolvido em todo Brasil, 

principalmente no Amazonas, devido possuir bastantes comunidades rurais e também possuir 

potencialidades turística relacionada à preservação do meio ambiente. Sendo assim, o turismo 

de base comunitária (TBC) surge como uma nova aposta de turismo, onde os comunitários 
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deixam de ser somente explorados pela atividade e passam a participar de fato do turismo, 

atuando diretamente desde o planejamento até execução e gestão da atividade, colaborando no 

desenvolvimento local da sua região.  

Segundo Coriolano (2003) o turismo comunitário é aquele desenvolvido pelos próprios 

moradores de uma localidade que passam a ser os articuladores e os construtores da cadeia 

produtiva, onde a renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para o melhoramento da 

qualidade de vida dos moradores da região. 

Deste modo, esse trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade e implantação do 

Turismo de Base Comunitária de forma sustentável na Região do Zé Açú, na comunidade de 

Nazaré (Am), como uma forma estratégica de desenvolvimento local e alternativa de renda para 

os comunitários da região, identificando os desafios que a cooperativa COOPAZÇU tem para 

a organização desse segmento de turismo e apontando os atrativos naturais que a região possui 

que podem servir de captação de turistas.  

De modo a obter dados para a pesquisa, optou-se em desenvolver pesquisa de campo e 

exploratória de caráter qualitativa, tendo como instrumento de coleta dos dados a observação 

direta, entrevista de grupo focal - aplicado nos agentes que estão diretamente ligados ao 

desenvolvimento do turismo na região - análise de fotos e também a pesquisa bibliográfica para 

embasamento teórico nos temas relacionados à economia criativa, desenvolvimento local, 

turismo de base comunitária e Sustentabilidade. 

Justifica-se, portanto, a produção do artigo sendo no campo de desenvolvimento local 

da comunidade de Nazaré, que fica na região do Zé Açu (Am), utilizando a implantação do 

Turismo de Base comunitária de forma sustentável, como alternativa geração de trabalho e 

renda para as famílias da região, através da exploração dos recursos naturais disponíveis para a 

captação de turistas. 

 

2. Materiais e métodos 

De modo a obter dados primários, optou-se neste trabalho pela pesquisa de campo com 

enfoque qualitativo. Os procedimentos metodológicos utilizados foram à entrevista de grupo 

focal, com a participação de 25 pessoas com idade entre 12 e 50 anos, sendo estes comunitários 

da Comunidade de Nazaré da região do Zé Açu (Município de Parintins – AM). A entrevista 

foi gravada em celular e teve a duração de 44 minutos e 22 segundos. Foi realizada a transcrição 
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do áudio e posteriormente recorreu-se a pesquisa bibliográfica para maior compreensão da 

realidade em estudo.  

 

3. Economia criativa e Desenvolvimento Local 

A emergência do conceito de economia criativa acontece no início do presente século, 

em meio a rápidas transformações da economia global, que podem ser sintetizadas pela 

intensificação da importância do conhecimento como recurso do sistema de produção. A 

tentativa é apreender um mundo onde criatividade, inovação e gerenciamento de riscos 

tornaram-se imperativos da competição econômica e, as ideias, fundamentadas na utilização 

maciça das novas tecnologias, com destaque as geradoras de riquezas e de transformações 

sociais (MADEIRA, 2014).  

A economia criativa incorpora um conjunto de atividades que têm no talento, na 

criatividade e na habilidade individual o seu principal insumo e cujos produtos geram 

propriedade intelectual. Entendem-se como atividades criativas as tradicionais de artesanato até 

as que envolvem a alta tecnologia como softwares e jogos eletrônicos (SILVA, 2012). 

Howkins (2001) define a economia criativa como uma economia em que as pessoas 

dedicam grande parte do tempo desenvolvendo ideias, não aleatoriamente, mas com foco na 

geração de produtos comercializáveis.  

Diante do marco conceitual, o desenvolvimento local também está relacionada ao 

desenvolvimento da economia criativa no município de Parintins, onde destacam-se talentos 

criativos e culturais com origem indígena e turística. Com isso, o MinC (ministério do Turismo) 

demostra interesse na expansão da valorização da economia criativa, e para tanto, coordena o 

programa de criação de incubadoras com ênfase na economia criativa, fornecendo recursos para 

a criação e implantação de uma incubadora por Estado, sendo a incubadora Amazonas Indígena 

Criativa (AmIC) a representante no Estado do Amazonas.  

A incubadora Amazonas Indígena Criativa (AmIC) é a uma das mais recentes 

experiências em incubadoras no Brasil, sendo resultado da parceria estabelecida entre o 

Ministério da Cultura e a Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Universidade Federal do 

Amazonas. Localizada em Parintins, tem como foco atuar na assessoria aos empreendimentos 

e arranjos econômicos culturais para o fortalecimento de políticas e processos culturais 

sustentáveis.  
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Além de Parintins, a AmIC tem como área de abrangência o território do Baixo 

Amazonas – AM, correspondente a uma área de 107.507,60 Km². Composto por 07 municípios: 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e 

Urucará. A população total do território é de 242.180 habitantes, dos quais 103.711 vivem na 

área rural, o que corresponde a 42,82% do total. Possui 9.130 agricultores familiares, 3.450 

famílias assentadas e 04 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,68 (BRASIL, 2016).  

Sendo assim, o desenvolvimento local está relacionado também na economia criativa, 

no caso do turismo de base comunitária, objeto da pesquisa, o desenvolvimento local baseia-se 

na utilização dos recursos naturais para a captação de turistas para a região. 

Acerca de desenvolvimento local, Perez e Carrillo (2000 apud IRVING, 2002, p.69), 

fundamentam principalmente no aproveitamento dos recursos endógenos (humanos, naturais e 

de infraestrutura) e pode ser definido como: 

 
[...] aquele processo reativador da economia e dinamizador da sociedade local que 
mediante o aproveitamento dos recursos endógenos existentes em uma determinada 
zona ou espaço físico é capaz de estimular e fomentar o seu crescimento, criar 
emprego, renda, riqueza e, sobretudo melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 
social da comunidade local. 

 

Neste sentido, o desenvolvimento local visa pensar em melhorias que devem ser 

realizadas e aprimoradas para alcançar o objetivo de desenvolvimento no âmbito político, social 

e econômico para os sujeitos envolvidos em uma dada realidade. Visando diminuir os impactos 

da pobreza e aumentar a riqueza econômica do local através de ações implementadas que gerem 

impactos qualitativos na vida dos habitantes da localidade. 

 

4. Turismo de base comunitária e sustentabilidade 

4.1.Turismo geral e sua conceituação 

O conceito de turismo surgiu na Inglaterra no século XVII e a palavra deriva de tour, de 

origem francesa, que quer dizer volta e do latim tornare, cujo significado é giro ou círculo. 

Turismo seria, portanto, o ato de partir e posteriormente regressar ao ponto inicial, sendo que o 

realizador deste giro é denominado Turista, que segundo Ignarra (2003) é toda pessoa que 

ingressa em um território de uma localidade que não seja o seu habitual e nele permaneça por 

num mínimo 24 horas e no máximo 6 meses, no transcorrer de 12 meses, com finalidade de 

praticar o turismo, lazer, recreação, entre outros. 
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De acordo com a Organização Mundial do Turismo – OMT (2001) entende-se turismo 

como as atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares distintos 

do seu entorno habitual, por um período consecutivo, inferior a um ano, por lazer, negócios e 

outros. 

Segundo Barbosa (2009) o turismo é o conjunto de relações e fenômenos surgidos das 

viagens e permanências temporais das pessoas que se deslocam principalmente por prazer ou 

recreação. Não pode existir turismo sem deslocamento no espaço. 

Desse modo, a definição de turismo consiste basicamente no ato de viajar, assim, Oscar 

de La Torre (1992) descreve o turismo como sendo um fenômeno social que consiste no 

deslocamento voluntario de indivíduos ou grupos de pessoas. 

 Santos (2010) Compreende que os serviços turísticos tem que ter como finalidade para 

uma boa execução e satisfação dos turistas o planejamento, divulgação e execução de forma 

eficiente, combinado com a infraestrutura adequada para atender ao desejo ou necessidades da 

pessoa que adquiriu o serviço. 

 

4.2.Classificações do turismo 

Segundo Ignarra (2003, p.15) o turismo pode ser classificado em: 

a) Local: quando ocorre entre municípios vizinhos;  

b) Regional: quando ocorre em locais em torno de 200 ou 300 km de distancia da 

residência do turista; 

c) Domestico: quando ocorre dentro do país de residência do turista; 

d) Internacional:  quando ocorre fora do país de residência do turista (intracontinental ou 

intercontinental). 

E conforme a direção do fluxo turístico, ele pode ser classificado como:  

a) Turismo emissivo: dito como o fluxo de saído de turistas que residem em uma 

localidade;  

b) Turismo receptivo: fluxo de entrada de turistas em um determinado local. 

 

4.3. Tipologia do turismo 

O turismo surge como uma atividade econômica em crescimento praticado em todo 

mundo por diversos tipos de cultura e povos, logo, com cada região tendo suas características 
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especifica, surgem vários tipos de turismo, que segundo Santos (2010, p.14) “são resultantes 

das especificidades de cada região, dependendo da tipologia particular relacionada com os 

recursos turísticos de cada lugar ou espaço”. 

Para Oliveira (2005) os vários tipos de turismo praticados no mundo tornam essa 

atividade uma grande opção de desenvolvimento, mas preciso que cada local defina em que 

tipo ou tipos de turismo suas características se enquadram, de acordo com o potencial da região. 

Dentre os vários tipos de turismo que a OMT enumera, o que mais se identifica com o 

objeto desse artigo, é o Turismo de Base Comunitária (TBC), devido às características inerentes 

a esse tipo de turismo com as potencialidades da região e o desenvolvimento sustentável 

utilizando as belezas naturais sem degradação o meio ambiente e a autogestão do turismo pelos 

comunitários. 

4.4. Sustentabilidade 

Segundo Barbosa (2008) a expressão sustentabilidade começou a se popularizar na 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como 

Comissão de Brundtland, onde foi produzido um relatório denominado como “Nosso Futuro 

Comum” onde se discutia a utilização dos recursos naturais de forma ecologicamente e 

sustentavelmente correta, assim como também a questão da equidade social. Uma das formas 

de desenvolvimento sustentável propostos foi o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

ecoturismo, sendo chamado também de turismo sustentável. 

A sustentabilidade está atrelada às atividades turísticas, não se pode falar em 

exploração dos recursos naturais para o turismo sem antes falar sobre a exploração sustentável 

do mesmo para minimizar os impactos causados no meio ambiente, estabelecendo assim uma 

relação de equilíbrio entre as pessoas que vão praticar o turismo e a comunidade que irá recebê-

los.  

Segundo Barros et al. (2008) o turismo sustentável é a combinação de um 

desenvolvimento com base em um crescimento econômico e equitativo, respeitando  tradições 

e costumes locais, a biodiversidade e proporcionando relação de respeito entre os turistas e a 

comunidade. É através da educação ambiental que se chegara à adequação do desenvolvimento 

sustentável na atividade turística, segundo Pelicioni (1998, p. 22) a educação ambiental tem 

como objetivo “formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida de 
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modo a levar a adoção de comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos 

e processos ecológicos do meio ambiente”. 

Ruschmann (1997) fala a respeito do desenvolvimento do turismo sustentável, 

segundo ele,  

Para prevenir os impactos ambientais do turismo, a degradação dos recursos e a 
restrição de seu ciclo de vida, é preciso concentrar os esforços em um 
desenvolvimento sustentável não apenas do patrimônio natural, mas também dos 
produtos que se estruturam sobre todos os atrativos e equipamentos turísticos. 
(RUCHMANN, 1997, p. 108). 
 

Portando, a palavra sustentabilidade segundo Beni (2003, p. 7) “pretende refletir uma 

política e estratégia de desenvolvimento econômico e social contínuo, sem prejuízo do ambiente 

e dos recursos naturais, de cuja qualidade depende a continuidade da atividade humana e do 

desenvolvimento”. 

4.5.Turismo de base comunitária 

O TBC pode ser entendido como uma combinação dos tipos de turismo que são 

desenvolvidos através do contato com a natura e utilização dos recursos naturais, tais como: 

Turismo Rural, turismo ecológico, turismo ambiental, turismo de aventura e agroturismo. 

O Turismo de base comunitária é descrito por Carvalho (2007, não paginado) como: 
 

O turismo comunitário destaca-se pela mobilização da comunidade na luta por seus 
direitos contra grandes empreendedores da indústria do turismo de massa que 
pretendem ocupar seu território ameaçando a qualidade de vida e as tradições da 
população local. Este modelo de turismo através do desenvolvimento comunitário é 
capaz de melhorar a renda e o bem-estar dos moradores, preservando os valores 
culturais e as belezas naturais da região. 
 

Os projetos de turismo de base comunitária devem construir relações de trabalho justas, 

no pleno respeito dos direitos dos trabalhadores, promovendo a inclusão e a cooperação de 

todos, proteção do meio ambiente e serem desenvolvidos pelos próprios comunitários da 

localidade, assim Irving (2009, p.111) diz que  “o turismo de base comunitária só poderá ser 

desenvolvido se os protagonistas deste destino forem sujeitos e não objetos do processo”. 

Complementando o conceito, IRVING (2009) descreve o turismo de base comunitária 

como sendo o tipo de turismo que favorece coesão e o laço social e o sentido coletivo de vida 

em sociedade, e que por isso, promove a qualidade de vida da localidade e o seu 

desenvolvimento, valorizando a cultura e o pertencimento do desenvolvimento da atividade 

turística. 
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De acordo com Maldonado (2009, p. 31), “por turismo comunitário entende-se toda 

forma de organização empresarial sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos 

recursos patrimoniais comunitários” com a colaboração de toda comunidade no 

desenvolvimento da atividade turística. 

 

5. Análise e Discussão dos Resultados 

O turismo é global e possui muitas vertentes, indo de turismo esportivo até o turismo de 

base comunitária ou turismo comunitário, este segundo foi o principal tipo de turismo abordado 

nesse trabalho, pelo fato dos potenciais turísticos da comunidade de Nazaré estar diretamente 

ligado ao meio ambiente e também a forma como a cooperativa espera desenvolver a atividade 

naquela região, utilizando o turismo como uma estratégia de desenvolvimento local e geração 

de renda para os comunitários. Para tanto, faz-se necessário trabalhar diretamente em algumas 

características próprias do TBC para o seu bom desenvolvimento, como é mostrado abaixo.  

 

Figura 01 – Dimensões do TBC 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (1998) 
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A figura 01 mostra o TBC como o tipo de turismo realizado em locais em que as pessoas 

buscam se desenvolver de forma sustentável a partir das peculiaridades existente na região, 

moldando-se em um tipo de turismo sustentável, preocupando com a proteção do ambiente e 

desenvolvimento de uma atividade turística de sucesso. O TBC para Maldonado (2009) vem se 

consolidando na última década no Brasil como um modo de organização do turismo em escala 

local. As iniciativas começaram a se articular e juntas conseguiram influenciar na formulação 

de políticas públicas para o fortalecimento da atividade, mas, no entanto, principalmente no 

Estado do Amazonas, muito ainda precisar ser feito visto que o turismo nessa região tem 

recebido pouca atenção no que concerne às melhorias para sua estruturação.  

Com base na aplicação do questionário com os agentes envolvidos na cadeia de turismo, 

observou-se que eles têm conhecimento a cerca do que é o turismo e como ele pode levar 

desenvolvimento local para a comunidade. Quando questionados sobre a viabilidade da 

implantação do turismo na comunidade, eles percebem que há a viabilidade de implantação, 

mas isso ainda não aconteceu pela falta de organização da cooperativa, sendo esse o principal 

desafio a ser superado para o melhoramento da exploração da atividade turística na comunidade 

de Nazaré. 

Acerca da organização da cooperativa, foram descritos alguns dados importantes 

coletados junto ao líder da comunidade, tais como:  

Público Alvo da cooperativa: A Cooperativa de Agroturismo e Sustentabilidade 

Socioeconômica e Ambiental das Comunidades do Zé Açu – COOPAZÇU; visa atender 

público alvo bem diversificado, podendo ser turistas locais, regionais, nacionais ou até mesmo 

internacionais, pois, a região do Zé Açu é formada diversas comunidades que estão próximas à 

rota dos navios turísticos. As belezas naturais são exuberantes e indicam uma série de potenciais 

turísticos que podem ser explorados de maneira sustentável na localidade. No estado 

organizacional em que a cooperativa se encontra hoje, ainda não há viabilidade de práticas de 

determinadas atividades, visto ainda está em processo de legalização, organização, adequação 

e treinamento dos cooperados para melhor desenvolverem seu papel dentro da organização.  

Localização da cooperativa: Localizada na zona rural do município de Parintins-AM, 

esta que fica aproximadamente a cerca de 369 km da capital Manaus, a cooperativa 

(COOPAZÇU) está assentada no lago do Zé Açu, região ribeirinha que abrange em torno de 12 

comunidades, onde os próprios moradores dessa região fazem parte dessa cooperativa. 
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Atualmente a organização conta com 29 cooperados registrados, mas somente 15 pessoas estão 

atuando efetivamente, pois alguns já deixaram de participar em razão de terem outros afazeres 

e não terem tempo de dedicação à cooperativa.  

A média de idade dos cooperados é de 43 anos, aparentemente um pouco já avançada, 

mas que aos poucos está se trabalhando um pouco mais o envolvimento de pessoas mais novas, 

como por exemplo, por meio de oficinas que estão sendo realizadas na comunidade sede da 

cooperativa em parceria Incubadora-AmIC, Universidade Federal do Amazonas e projeto Pé de 

Pincha, que são instituições e projetos parceiros que trabalham a questão do desenvolvimento 

sustentável por meio de ações.  

Criação da cooperativa: A cooperativa foi criada a partir de uma observação feita 

pelos comunitários que detectaram uma oportunidade que poderia gerar algo rentável para 

aquela localidade e com isso contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável das 

famílias residentes nas comunidades daquela região, como conta o Sr. Samuel Santos 

(presidente da Cooperativa):  

Assim, passamos cinco anos, assim, foi sonhar com as chegas dos turistas em nossa 
comunidade, primeiro porque tem um grande fluxo de embarcações que dá final de 
semana, aí depois a gente pensou em se organizar, né? Aí depois veio os parceiros, a 
Universidade da UFAM, né? Através dos professores, aí eles deram as palestras, 
perguntaram pra gente, o que vocês querem mesmo? Uma Cooperativa? Vocês 
querem uma Associação? Aí nós falamos que queríamos uma cooperativa de turismo, 
porque o fluxo de pessoas aqui no Zé Açu é muito grande, é um dos potenciais que 
nós temos (Entrevista, SAMUEL SANTOS, 2016).  
 

 Atualmente a cooperativa COOPAZÇÚ juntamente com a Incubadora AmIC, estão 

estudando e colocando em prática um plano de ação para implementação do turismo de base 

comunitária na comunidade para levar renda e estratégia de desenvolvimento da região. Onde 

foi realizado, primeiramente, uma analise SWOT para identificar a realidade que os mesmos se 

encontravam. 
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Figura 02 - Analise SWOT da COOPAZÇU 

 
Fonte: Incubadora Amazonas Indígena Criativa, 2016. 

 

Diante da analise Swot da COOPAZÇU, pôde-se analisar que através das oportunidades 

que o ambiente externo oferece, pode-se utilizar as forças que a comunidade tem para a 

implantação do TBC. Neste sentido a AmIC como parceira da cooperativa pode trabalhar para 

desenvolver os eixos relacionados a tecnologia, gestão da atividade turística na região para seu 

melhoramento. 

 

6. Conclusões  
A característica distinta do turismo comunitário é sua dimensão humana e cultural, vale 

dizer antropológica, com objetivo de incentivar o diálogo entre iguais e encontros interculturais 

de qualidade dos visitantes, turistas, na perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos 

modos de vida. Pode-se dizer que o TBC surge da interação entre o turismo, o ambiente e a 

comunidade. 

Diante disso, a COOPAZÇU tem como característica forte a consciência da importância 

da conservação do meio ambiente, valorizando o seu patrimônio natural e cultural. Porém, a 

cooperativa tem como desafio para desenvolver suas potencialidades na atividade do Turismo 

de Base Comunitária a criação da rede de parceiros, a formalização da cooperativa e a 

necessidade de interação dos comunitários entre as faixas de idades para o exercício das funções 

a serem oferecidas e a visão de futuro, visando à sustentabilidade da cooperativa nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 
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Resumo: A consolidação do paradigma da sustentabilidade como norteador do 
desenvolvimento impõe como um de seus desafios a construção de arranjos de governança, que 
congreguem as diferentes abordagens, atores sociais e institucionais para a necessária revisão 
das políticas públicas. As políticas de meio ambiente que garantam a qualidade ambiental 
esperada pelo desenvolvimento sustentável possui protagonismo nesse processo. este artigo tem 
como objetivo apresentar e caracterizar a utilização do ICMS Ecológico, evidenciando a 
implementação desta política no Estado do Pará. O ICMS Ecológico tendo por finalidade a 
compensação dos municípios por preservarem locais protegidos (unidades de conservação e 
outras áreas de preservação específicas), posto que isso pudesse servir de incentivo à restrição 
de determinados tipos de expansão (seja econômica como territorial urbana), ou seja, é um 
incentivo e bonificação, quanto mais área preservada maior seria o valor arrecadado. No Estado 
do Pará, a política - que foi incorporada normativamente em 2012, aplicada efetivamente em 
2013, com efeitos a partir de 2014 - ganhou contornos próprios, com características inovadoras, 
voltadas especificamente para a redução e o controle do desmatamento.   
 
Palavras-chave: Desenvolvimento, Preservação, Sustentabilidade. 
 

1. Introdução 

Para Moura (2015), a importância da questão ambiental tem aumentado de maneira 

exponencial entre atores públicos. Particularmente na última década, diversas esferas do 

governo passaram a considerar o problema como uma questão de Estado e vêm atribuindo a ela 

sua devida importância. Não obstante, pode-se constatar claramente uma disparidade entre o 

nível de comprometimento das instâncias inferiores de governo, quando comparadas às esferas 

mais altas. Por lidarem com incentivos localizados e de curto prazo, os governos locais, nesse 

caso os municípios, têm sistematicamente encontrado dificuldades em incorporar 

macroproblemas estruturais, tal como a questão ambiental, em suas agendas, 

independentemente do nível de comprometimento de seus atores políticos.  
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Moura & Bezerra (2014) apresentam que a consolidação do paradigma da 

sustentabilidade como norteador do desenvolvimento impõe como um de seus desafios a 

construção de arranjos de governança, que congreguem as diferentes abordagens, atores sociais 

e institucionais para a necessária revisão das políticas públicas. As políticas de meio ambiente 

que garantam a qualidade ambiental esperada pelo desenvolvimento sustentável possui 

protagonismo nesse processo. 

Segundo Euclydes (2013), a política ambiental brasileira se fundamenta em dois tipos 

de mecanismos: o conhecido como “comando e controle” e os instrumentos econômicos de 

gestão. Por mecanismos de “comando e controle” entende-se o conjunto de regras definidas 

para o uso dos recursos ambientais, o estabelecimento de padrões de emissão de poluentes para 

fontes específicas, a concessão de licenças para atividades potencialmente poluentes, o controle 

de equipamentos, processos, insumos, produtos, entre outros. Já os instrumentos econômicos 

relacionados à política ambiental se referem a práticas como a instituição de tributos referentes 

aos impactos ambientais ou a criação de incentivos fiscais para estimular o empreendedor a 

tomar medidas ambientalmente adequadas. 

A conhecida política tributário-ambiental do ICMS Ecológico, caracterizada como uma 

modulação dos critérios de transferência da parcela de receitas do ICMS pertencente aos 

Municípios, vem sendo adotado por inúmeros estados brasileiros (atualmente 17 estados da 

Federação). Cada um deles define a política em acordo com as realidades locais, estabelecendo 

diferentes critérios para repartição de receitas (MERLIN; OLIVEIRA, 2016). 

Assim, para melhor compreensão da temática, este artigo tem como objetivo apresentar 

e caracterizar a utilização do ICMS Ecológico, evidenciando a implementação desta política no 

Estado do Pará. 

2. O Desenvolvimento de Políticas Ambientais no Brasil 

O processo crescente da degradação ambiental no mundo e a pressão de organismos 

internacionais fizeram com que medidas de controle fossem tomadas no Brasil e os 

instrumentos de gestão ambiental em nosso país começaram a se tornar realidade. De acordo 

com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei nº 6.938/81 – os instrumentos 

de gestão ambiental são considerados os mecanismos utilizados pela administração pública com 

o intuito de alcançar os objetivos da política ambiental (BARROS et al., 2012). 
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A Política ambiental, de acordo com Macedo (2002 apud Nascimento, 2013), consiste 

no conjunto de metas e instrumentos que procuram diminuir os impactos negativos da ação do 

homem sobre o meio ambiente. Fundamentada na teoria econômica, a política ambiental toma 

como base as externalidades para o meio ambiente, os custos sociais e privados a fim de 

mensurar e instituir os mecanismos que sirvam como base para os gestores em suas decisões. 

Assim, recompensa os gestores que estimulem a redução ou eliminação das externalidades, bem 

como pune os que não a respeitem. 

Para Ribeiro & Ferreira (2011), embora o Brasil possua uma legislação bem avançada, 

se comparada a outros países em desenvolvimento, para atingir os objetivos de crescimento, 

significa investir em políticas que podem comprometer o meio ambiente. Atualmente discute-

se o uso de instrumentos econômicos como um mecanismo de política pública capaz de 

conciliar as estratégias de desenvolvimento econômico e uso racional dos recursos naturais. A 

aplicação de recursos procedentes das tributações permite o financiamento de políticas 

ambientais, em alguns países mais industrializados. Estas medidas visam também proteger a 

natureza em decorrência das atividades econômicas.  

Moura & Bezerra (2014) explanam que a governança promotora do desenvolvimento 

sustentável deve ser vista como a capacidade de inserção da ideia de sustentabilidade no 

conjunto das políticas públicas e em suas inter-relações. A visão setorial que tem dominado o 

ambientalismo no Brasil levou a um apartamento e, às vezes, a um conflito entre a 

implementação das ações e dos instrumentos da política ambiental e as demais políticas 

públicas. No Brasil, observam-se alguns avanços nas últimas décadas, já que a concepção da 

política ambiental e o exercício de muitos de seus instrumentos atendem a práticas democráticas 

e de descentralização.  

 

3. Os Instrumentos Econômicos da Política Ambiental  
 

Destaca Moura (2015) que o principal objetivo dos instrumentos econômicos tem sido 

o de transferir aos produtores os custos e perdas ocasionados pelas externalidades ambientais 

negativas aos seus causadores, tanto aqueles envolvidos em seu processo produtivo, quanto 

àqueles que participam do mesmo como consumidores. Os instrumentos de incentivo 

econômico são inúmeros, cabendo uma série de vantagens e desvantagens a cada um. Todos 

esses instrumentos têm como objetivo a mudança de comportamento dos usuários desses 
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recursos, de modo que incluam em seus custos os aspectos ambientais das atividades 

poluidoras.  

Nascimento et al. (2013) expõem que os instrumentos econômicos proporcionam 

incentivos monetários ou financeiros para a ação voluntaria dos agentes responsáveis, e para a 

proteção ao meio ambiente, com a finalidade de melhorar a qualidade ambiental,  sendo que 

sua aplicação deve ser realizada de forma gradual, a fim de estabelecer capacidades políticas, 

legal e institucional, onde se obtenha uma forma de melhorar a eficiência da política ambiental. 

Ao fornecer incentivos ao controle da poluição ou de outros danos ambientais, os instrumentos 

econômicos permitem que o custo social de controle ambiental seja menor e podem ainda 

fornecer aos cofres do governo local a receita de que tanto necessitam. Assim, no Brasil os 

instrumentos econômicos são mais utilizados como uma abordagem complementar e mais 

eficiente do que os tradicionais instrumentos de comando e controle, pois a disposição de 

receber é maior que a disposição de pagar. 

 

4. Metodologia 

Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória sobre a temática da gestão da 

sustentabilidade aliada ao desenvolvimento de políticas públicas. A abordagem exploratória foi 

direcionada para analisar a implementação do ICMS Ecológico, evidenciando sua repercussão 

como política ambiental. Para Gil (1994), as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Como etapa de desenvolvimento, a pesquisa realizou investigações por meio da análise 

de artigos científicos, legislações e relatórios e publicações institucionais. As informações 

referentes à implantação e desenvolvimento do ICMS Ecológico no Estado do Pará foram 

obtidas a partir da base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS/PA). 
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5. Resultados 

5.1 Conceito de ICMS Ecológico 

Franco & Figueiredo (2011) definem que ICMS é a sigla do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. É conhecido em resumo como Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É um imposto estadual pago sobre o consumo, 

embutido nos preços, que é a principal fonte de arrecadação de impostos dos estados. 

Trata-se de um imposto suportado pelo consumidor, na medida em que este realiza seu 

consumo de mercadorias e serviços. Ele é arrecadado pelo estado e dividido entre este (75%) e 

os municípios (25%), conforme estabelecido pelo art. 158 da Constituição da República. 

Também segundo disposição constitucional, desses 25% que devem ser repassados aos 

municípios, o mínimo de 75% deve ser distribuído segundo o valor adicionado fiscal (VAF), 

sendo a distribuição do restante passível de definição pelos estados (EUCLYDES, 2013). 

Pinto et al. (2015) apresentam que o repasse do ICMS Ecológico aos municípios surgiu 

da possibilidade dos Estados criarem critérios legais para a destinação de até 1/4 dos 25% dos 

valores do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

arrecadados. Assim, até 6,25% do ICMS arrecadado nas unidades da federação pode tornar-se 

ICMS Ecológico e ser utilizado como ferramenta de incentivo à proteção da natureza e 

manutenção da biodiversidade. 

O ICMS Ecológico tendo por finalidade a compensação dos municípios por preservarem 

locais protegidos (unidades de conservação e outras áreas de preservação específicas), posto 

que isso pudesse servir de incentivo à restrição de determinados tipos de expansão (seja 

econômica como territorial urbana), ou seja, é um incentivo e bonificação, quanto mais área 

preservada maior seria o valor arrecadado. Obviamente percebe-se que o ICMS ecológico é do 

que um instrumento de política pública ambiental preservacionista (LOVATTO; ROCHA, 

2016). 
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5.2 Benefícios de ICMS Ecológico 

O ICMS Ecológico, para Franco & Figueiredo (2015), atende a vários requisitos de um 

instrumento de política ambiental, pois pode ser facilmente implementado, e é adaptado à 

estrutura brasileira institucional e legal, sem aumentar a carga tributária. Além do papel 

compensatório, a aplicação desse instrumento tem sido uma experiência promissora, a merecer 

estudos e aprimoramentos. O ICMS Ecológico tem contribuído para ampliar as iniciativas dos 

municípios na conservação de espaços naturais e no saneamento ambiental, bem como para 

desenvolver e articular a gestão ambiental municipal e estadual. Este instrumento vem 

ganhando importância dentro do Brasil e já é realidade em grande parcela dos Estados do Brasil. 

Rodrigues (2014) ressalta que, para dar resposta às reivindicações dos municípios que 

possuíam áreas preservadas, alguns estados passaram a instituir leis que proporcionassem 

alguma forma de compensação financeira aos municípios que apresentavam restrições 

ambientais ao uso produtivo de seu território, incluindo critérios ambientais para o repasse de 

parte daquele ¼ dos 25% do ICMS que cabe aos municípios. Destaca-se que a intenção 

inicialmente compensatória do ICMS Ecológico foi sendo paulatinamente ampliada e 

direcionada para a função incrementadora, tendo em vista o número de municípios que 

passaram a criar unidades de conservação e a implementar ações relacionadas à conservação 

ambiental, com a intenção de captar uma maior parcela dos tributos do ICMS. 

 

5.3 Implantação do ICMS Ecológico no Estado do Pará 

Apresentam Merlin & Oliveira (2016) que, no Estado do Pará, a política - que foi 

incorporada normativamente em 2012, aplicada efetivamente em 2013, com efeitos a partir de 

2014 - ganhou contornos próprios, com características inovadoras, voltadas especificamente 

para a redução e o controle do desmatamento.  A Lei Estadual n. 7.638, de 12 Julho de  2012, 

ao instituir o ICMS Ecológico, alterou a forma de distribuição da quota-parte dos Municípios 

trazida pela Lei Estadual n. 5.645/91, acrescentando aos critérios já definidos um ‘critério 

ecológico’, a ser implementado de forma sucessiva, anual e progressiva.  

O Decreto Estadual nº 775, de 26 de junho de 2013, que regulamenta a referida lei, 

determinou os critérios e indicadores de cálculo e distribuição da cota-parte referente ao ICMS 
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Verde, a serem cumpridos e atingidos pelos municípios para que façam jus ao maior percentual 

de repasse do ICMS quanto ao critério ecológico. Os referidos critérios e indicadores estão 

dispostos no art. 4º do referido decreto e tem por base valores de performance ambiental como: 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), redução do desmatamento e percentual de Áreas Protegidas 

e Especiais nos territórios municipais. Também define critérios de fruição e faz recomendação 

sobre a destinação e uso destes recursos. 

6. Considerações Finais 

O ICMS Ecológico foi criado para estimular a adoção de práticas que conservem o meio 

ambiente e promovam o desenvolvimento sustentável a partir da criação de um mecanismo 

compensatório para os municípios, promovendo assim o desenvolvimento econômico local, o 

estímulo à preservação ambiental e a utilização sustentável dos recursos naturais, gerando assim 

um modelo de gestão sustentável entre os estados e municípios. Por esse motivo, destaca-se a 

necessidade e relevância no aprofundamento de estudos e pesquisas sobre a referente temática. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BARROS, Dalmo Arantes Barros; BORGES, Luís Antônio Coimbra; NASCIMENTO, Gleisson de Oliveira; 
PEREIRA, José Aldo Alves; REZENDE, José Luiz Pereira; SILVA, Rossi Alan. Breve análise dos instrumentos 
da política de gestão ambiental brasileira. Política & Sociedade, v. 11, n. 22, 2012. 
EUCLYDES, Ana Carolina Pinheiro. Contradições da política ambiental por meio de incentivos financeiros: os 
casos do ICMS Ecológico e da CFEM nos municípios do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais, Brasil). Revista 
Árvore , v. 37, n. 6, p. 1083-1092, 2013. 
FRANCO, Decio Henrique; FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. Análise do ICMS Ecológico no Estado de São 
Paulo e simulação de uma proposta de ampliação do percentual para o Estado. Revista de Ciências Gerenciais, v. 
15, n. 22, 2015. 
GIL, Antônio Carlos.  Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 4ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1994, 205 p. 
LOVATTO, Pâmela Muriel Aude; ROCHA, Jefferson Marçal. ICMS ECOLOGICAL AS A TOOL OF 
ENVIRONMENTAL PROTECTION: IMPLEMENTING THE ANALYSIS IN RIO GRANDE DO SUL STATE. 
Ciência e Natura, v. 38, n. 2, p. 966-979, 2016. 
MERLIN, Lise Vieira da Costa Tupiassu; OLIVEIRA, Adriano Carvalho. ICMS VERDE PARA A REDUÇÃO 
DO DESMATAMENTO AMAZÔNICO: ESTUDO SOBRE UMA EXPERIÊNCIA RECENTE. Veredas do 
Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, v. 13, n. 25, p. 277-306, 2016. 
MOURA, Alexandrina Sobreira de; DE LIMA BEZERRA, Maria do Carmo. O PAPEL DA GOVERNANÇA NA 
PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL. RMP-REVISTA DOS 
MESTRADOS PROFISSIONAIS, v. 3, n. 2, 2014. 
MOURA, Alexandrina Sobreira de. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Socioambiental: 
incentivos institucionais e legislação ambiental no Brasil. Revista de Administração Pública, v. 49, n. 1, p. 165-
188, 2015. 
NASCIMENTO, Vanessa Marcela; NASCIMENTO, Marcelo; VAN BELLEN, Hans Michael. Instrumentos de 
políticas públicas e seus impactos para a sustentabilidade. Gestão & Regionalidade (Online), v. 29, n. 86, 2013. 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

PARÁ. Lei N° 5.645, de 11 de Janeiro de 1991. Dispõe sobre critérios e prazos de créditos e repasse da cota-
parte das parcelas do ICMS e outros tributos da arrecadação do Estado e por este recebidas, pertencentes aos 
Municípios, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Pará, de 18 de janeiro de 1991. 
PARÁ. Lei Nº 7.638, de 12 Julho de 2012. Dispõe sobre o tratamento especial de que trata o § 2º do art. 225 da 
Constituição do Estado do Pará. Diário Oficial do Estado do Pará, de 16 de julho de 2012. 
PARÁ. Decreto Nº 775, de 26 de Junho de 2013. Regulamenta a Lei Estadual nº 7.638, de 12 de julho de 2012. 
Diário Oficial do Estado do Pará, de 27 de junho de 2013. 
PINTO, Jorge de Souza; FRAINER, Daniel Massen; OLIVEIRA, Ademir Kleber Morbeck de; SOUZA, Celso 
Correia de. Diagnóstico e avaliação da eficiência da preservação do ambiente em Mato Grosso do Sul a partir da 
inclusão do pagamento de serviços ambientais. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 35, 2015. 
RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser. O Papel do Estado no 
Desenvolvimento Econômico Sustentável: Reflexões sobre a Tributação Ambiental como Instrumento de Políticas 
Públicas. Hiléia, n. 17, 2014.  
RODRIGUES, Gelze Serrat de Souza Campos. ICMS ecológico: conceito e repercussões na conservação 
ambiental do município de Uberlândia, Minas Gerais. GeoTextos, v. 10, n. 2, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
ESTUDO DE CASO EM UMA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE 

MINEIRO 
 
 

Jamille Araújo Paixão, Vagner Rosalem, email: jamillepaixao@yahoo.com.br 
 
 

Programa de Mestrado Profissional em Gestão Organizacional, Universidade Federal de 
Goiás, Campus Catalão 

 
 

Resumo 
 
A cadeia de suprimentos vem se tornando uma das áreas de maior influência estratégica das 
organizações, já que pode interferir não só na satisfação dos clientes como nos resultados 
financeiros. As características inerentes ao cooperativismo fazem com que as gestões 
necessitem de um preparo ainda maior para enfrentar as dificuldades da competição dos 
mercados, visto que o aumento no número de cooperativas faz com que a disputa por 
fornecedores da cadeia produtiva se torne cada vez mais acirrada. O objetivo deste estudo foi 
identificar as variáveis que podem interferir na manutenção da Cadeia de Suprimentos da 
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, situada no noroeste de Minas Gerais. Trata-se 
de um estudo exploratório e descritivo desenvolveu-se a partir de um questionário, constituído 
por perguntas dissertativas, elaborado pelos autores da pesquisa, com base na metodologia 
qualitativa. A amplitude da cadeia de suprimentos da Coopervap é identificada como a variável 
que mais interfere em sua gestão e exige agilidade na tomada de decisões para que seu 
desempenho seja mantido. 

 
  
Palavras-Chave: Gestão, Cadeia de Suprimentos, Cooperativas. 
 
1.Introdução 
 
 

A abertura de novos mercados e o avanço da globalização tornaram a competitividade 

presente em todos os setores produtivos, por isto, o estudo das estruturas produtivas e dos elos 

que unem estas estruturas torna-se uma ferramenta para o alcance de processos produtivos mais 

eficientes. As alterações no mercado nacional, acrescida das transformações nas estruturas 

produtivas têm causado modificações importantes em diferentes negócios. Estas alterações 

tornaram a concorrência presente em todos os setores produtivos, gerando assim, mercados 

cada vez mais competitivos. Neste contexto, a cadeia de suprimentos vem se tornando uma das 

áreas de maior influência estratégica das organizações, já que pode interferir não só na 

satisfação dos clientes como nos resultados financeiros. As pesquisas acadêmicas nesta área 
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também começam a ganhar maior espaço, uma vez que o mercado demanda maior agilidade 

por parte das empresas e maior compreensão de suas necessidades.  

O cooperativismo também se inclui nesta dinâmica de mercados competitivos, mesmo 

com uma estrutura administrativa diferenciada das empresas privadas. As características 

inerentes a este sistema administrativo fazem com que as gestões necessitem de um preparo 

ainda maior para enfrentar as dificuldades da competição dos mercados, visto que o aumento 

no número de cooperativas faz com que a disputa por fornecedores da cadeia produtiva se torne 

cada vez mais acirrada. A Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu LTDA – Coopervap, 

instalada no município de Paracatu, região noroeste de Minas Gerais, trabalha com a coleta de 

leite, produção de derivados do leite, além de possuir diversos setores comerciais como: 

supermercado, posto de gasolina, veterinária e farmácia. Devido à proximidade da cidade de 

Paracatu, em relação a capital federal, diversos produtos são distribuídos para Brasília, o que 

exige uma gestão eficiente da cadeia se suprimentos, para que estes clientes possam ser 

atendidos.  

O objetivo deste estudo foi identificar as variáveis que podem interferir na manutenção 

da Cadeia de Suprimentos da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, situada no 

noroeste de Minas Gerais. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo desenvolvido a partir 

de um questionário, constituído por perguntas dissertativas, elaborado pelos autores da 

pesquisa, com base na metodologia qualitativa. 

 
2. Fundamentação Teórica 
 
2.1 Cadeia de Suprimentos 
  

Atualmente, para serem mais competitivas, as empresas precisam oferecer um conjunto 

de vantagens que consiga atrair, surpreender e fidelizar clientes. As constantes mudanças no 

cenário econômico, social e político exigem das empresas uma capacidade de se adequar aos 

novos parâmetros do mercado, mudando estratégias e reformulando as formas de atuação. Para 

que isto seja possível, torna-se necessário a readequação do modelo logístico apresentado há 

algumas décadas. A logística ganha novas dimensões e análises que a identificam como um 

determinante estratégico que pode conduzir uma empresa ao sucesso ou fracasso. Oferecer ao 

cliente a quantidade e o produto adequado caracteriza uma produção otimizada que depende da 

gestão adequada e integrada da rede. Neste novo contexto é preciso integrar os processos ao 
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longo da cadeia de valores, realizando um gerenciamento adequado para que haja a otimização 

do sistema no qual a empresa está inserida, gerando também, redução de custos, já que os níveis 

de lucratividade estão sendo reduzidos.  

A origem da logística deve-se às estratégias militares, que envolviam a coordenação e o 

perfeito fornecimento de suprimentos para as tropas. Atualmente o conceito descreve também 

a gestão de distribuição física dos produtos, ao longo da cadeia produtiva, além do consumidor 

imediato até o consumidor final (SLACK, 2002). A logística não é apenas uma abordagem 

operacional, é uma abordagem estratégica e possui muitas interdependências com outras áreas, 

por isso, a necessidade de integração, para que se administrem melhor os suprimentos e, desta 

forma, se obtenha maior vantagem competitiva no mercado. O serviço logístico alinhado às 

expectativas dos clientes é visto como uma ferramenta para gerenciar a qualidade, já que este 

item tem se configurado como uma essência para o sucesso das empresas.  

Sobre a definição da Gestão da Cadeia de Suprimentos – GCS, para o autor Slack (2002) 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos envolve o conjunto dos processos e as organizações 

desde a aquisição de matéria-prima e manufatura dos produtos até a entrega para o consumidor 

final. Alguns autores como Machline (2011) ainda definem o termo cadeia de suprimentos como 

sendo uma rede que é composta por fornecedores, fabricantes, componentes dos canais de 

distribuição e consumidores, por onde são movimentados matérias-primas e produtos 

elaborados, com intercâmbio de informações, ou seja, esse processo envolve as organizações 

que executam as atividades externas e internas. O conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

tem se apresentado mais completo por abranger todas as relações que se formam desde a 

produção até a chegada do produto ao consumidor final. Além disso, diante da competição cada 

vez mais exaltada a GCS tem emergido como um das principais áreas onde as empresas podem 

ganhar vantagem competitiva, já que a organização está deixando de ser um sistema fechado 

para se transformar cada vez mais em sistema aberto.  

Atualmente já se compreende que as empresas não competem somente entre si, mas sim, 

entre suas cadeias. Para Machline (2011) as empresas estão cada vez mais conscientes de que 

houve uma reconfiguração do ambiente competitivo e que esta competição se dá entre cadeias 

de suprimentos, onde a integração e o gerenciamento bem sucedidos dos processos de negócio 

entre os membros determinará o sucesso final das empresas envolvidas. Isto evidencia a 

necessidade de que a estratégia das empresas envolvidas em uma mesma cadeia esteja alinhada 
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para que as ações individuais produzam ganhos a toda cadeia e não apenas para uma fatia. A 

contrapartida deste alinhamento estratégico é a repartição de ganhos entre os envolvidos do 

mesmo processo.  Entretanto, o nível de integração e o fluxo de informações é uma grande 

lacuna a ser preenchida. Este gerenciamento integrado não é alcançado de maneira rápida, pois 

há uma grande heterogeneidade no nível das cadeias, entre indústrias e dentro de uma mesma 

indústria, com diferentes níveis de desenvolvimento de empresa para empresa. 

Diante deste contexto fica claro que o gerenciamento destas cadeias não é uma tarefa 

fácil, apresenta se de forma desafiadora e complexa. A falta de integração através do acesso às 

informações compartilhadas da cadeia com a utilização de sistemas informatizados pode ser um 

dos fatores que impede a evolução das mesmas. A criação de ambientes de troca controlada de 

dados e informações de negócios auxilia para que as empresas se mantenham competitivas. 

Entretanto, isto não vem se mostrando fácil, já que existe um grande conflito entre as empresas 

para encontrarem estes mecanismos de gerenciamento da cadeia de suprimento, pois 

internamente as empresas si dividem em complicadas funções desalinhadas.  

Santos, Sediyama, Di Serio (2012), sugerem que o melhor desempenho da GCS pode 

ser alcançado pela consolidação da base de clientes e fornecedores, removendo etapas 

desnecessárias, acelerando informação e fluxo de materiais, criando parcerias de longo prazo 

com maior número de clientes e fornecedores, de forma a alavancar a capacidade das diversas 

empresas da cadeia. Todavia, parte da cadeia se comporta de forma a otimizar seu próprio 

interesse, fazendo com que a GCS se apresente de forma ineficaz. O profundo conhecimento 

das relações existentes na cadeia de suprimentos pode trazer melhores práticas de gestão. A 

competitividade de todos os membros pode ser aumentada se cada componente ajudar a 

aumentar a competitividade da cadeia de suprimentos.  

Apesar das divergências entre autores sobre os conceitos de logística e cadeia de 

suprimentos, é possível observar que o segundo se apresenta mais amplo e adequado à realidade 

de extrema competitividade existente. A integração passa a ser uma palavra chave na obtenção 

de vantagem competitiva, os membros da cadeia de suprimentos precisam enfatizar a busca de 

resultados globais e coletivos, tendo a cooperação como uma forma de melhorar o resultado das 

empresas envolvidas. A gestão do fluxo de informações e a integração são essenciais para o 

bom funcionamento da cadeia de suprimentos, pois, havendo um gerenciamento experiente e 

multifuncional as informações fluem e podem otimizar a eficiência e eficácia da cadeia. O 
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sucesso final das empresas será determinado pela integração e o gerenciamento bem sucedido 

dos processos de negócios entre os membros da cadeia.  

 
2.2 Cooperativismo 

 
O cooperativismo começou a surgir em 1844, em meio a Revolução Industrial, como 

alternativa frente ao capitalismo que se estabelecia no mercado. Com propostas de economia 

comunitária e democrática, ajuda mútua, solidariedade, democracia e outros princípios, o 

cooperativismo propõe uma ampla mudança estrutural visando melhores condições de trabalho 

para os envolvidos. De acordo com Ribeiro, Nascimento e Da Silva (2013) o cooperativismo 

surgiu com o intuito de defender os trabalhadores diante da precarização das relações de 

trabalho advindas do capitalismo, entendendo assim, que o cooperativismo é um movimento 

social contrário ao sistema capitalista. Atualmente o cooperativismo se constitui como uma 

busca pela melhoria da qualidade de vida dos cooperados e em uma visão mais ampliada como 

um meio alternativo para o desenvolvimento local.  

Segundo Souza e Pereira (2014), no Brasil o movimento cooperativista foi promovido 

por ações governamentais, com a implementação de políticas públicas a partir da década de 

1970, tendo o seu movimento sido abraçado e efetivado pelas elites políticas e econômicas da 

época, principalmente oriundos da agricultura. Assim, não é possível definir se a formação das 

cooperativas teve como núcleo, a capacidade e o interesse dos envolvidos em se associarem 

numa perspectiva de trabalho coletivo, acreditando na essência do cooperativismo ou se os 

benefícios advindos dos incentivos governamentais foi o fator motivacional.  

De acordo com Lima (2012) existem peculiaridades na execução do cooperativismo, 

este deve ser adequado a cada função produtiva que irá trabalhar. Os princípios básicos são os 

valores morais e éticos em prol da solidariedade, atendendo às necessidades e interesses dos 

envolvidos, através do reconhecimento mútuo e da reciprocidade. O cooperativismo é antes de 

tudo, uma filosofia do homem em sociedade, baseando a economia no trabalho e não no lucro, 

na ajuda mútua e não na concorrência e competição. Mas, para Silva (2012) o cooperativismo 

sempre foi divulgado como uma instituição universal, que pode atender tanto pobres como os 

ricos. Atualmente, muitas décadas após a criação cooperativismo o modo capitalista de 

produção gera a hegemonia dos grandes produtores nas instituições, deixando os produtores 

familiares com pouca participação nos rumos das cooperativas e muitas vezes com um 
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baixíssimo retorno financeiro.  

De acordo com Ribeiro, Nascimento e Da silva (2013) é fundamental para que o 

cooperativismo seja mais eficaz como sistema econômico o envolvimento dos agentes locais, 

afim de que sejam protagonistas. Este envolvimento promove a melhoria da qualidade de vida 

e aumento da renda familiar, além de melhores condições de trabalho; isso promove o 

desenvolvimento da função social das cooperativas. As cooperativas fornecem uma importante 

contribuição para o desenvolvimento econômico, já que incorpora a geração e repartição de 

renda à criação de empregos. Neste sentido, as cooperativas funcionam como uma rede, 

formada pela afinidade entre os cooperados, podendo contribuir diretamente para o 

desenvolvimento local e regional, de maneira integrada e sustentável.  No desenvolvimento 

local há o envolvimento das pessoas com suas aptidões, voltando toda a atenção para a 

comunidade local, não tendo a ação um dono, mas sim, sendo de todos. Neste sentido, o nós 

prevalece na construção do bem comum.  

Entretanto, os gestores das Cooperativas precisam ter clareza sobre a necessidade de 

sobrevivência e crescimento destes empreendimentos no mercado capitalista, não há como 

apenas focar a ajuda mútua, sem ter compreensão sobre seus concorrentes e a constante 

competição presente nos diferentes negócios. Esta se constitui como mais uma das 

peculiaridades do cooperativismo, onde os princípios fundamentais devem ser os norteadores, 

mas não podem impedir o crescimento organizacional. Aliar as funções sociais das cooperativas 

aos fundamentos do capitalismo pode parecer incompatível a primeira vista, mas tem alcançado 

sucesso em diversas cooperativas, prova disto são os bons índices alcançados nas últimas 

décadas. 

 
3. Metodologia 

 
Neste estudo foi desenvolvido o método de pesquisa exploratório e descritivo sobre o 

tema gestão da cadeia de suprimentos, através do levantamento bibliográfico na literatura 

especializada, por meio de livros de autores basilares da administração e artigos científicos, 

selecionados através de busca no banco de dados do SCIELO, CAPES. As palavras-chave 

utilizadas na busca foram gestão, cadeia de suprimentos e cooperativismo. A pesquisa foi 

desenvolvida entre abril e julho de 2016. 

O estudo desenvolveu-se também por meio de um questionário, constituído por 
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perguntas dissertativa, elaborado pelos autores da pesquisa, com base na metodologia 

qualitativa detalhada por Marconi e Lakatos (2005). Este questionário foi aplicado aos gestores 

da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda - Coopervap, situada em Paracatu, 

município da região noroeste de Minas Gerais. Os entrevistados não tinham tempo determinado 

para responder as questões. Durante o preenchimento do questionário os participantes faziam 

seus comentários sobre a cadeia de suprimentos, o que foi fundamental para complementação 

da pesquisa acadêmica. O questionário foi aplicado por um entrevistador diretamente na sede 

administrativa da Cooperativa. Para a coleta de dados, foi utilizado o método de entrevista 

pessoal face a face, com perguntas previamente estruturadas.  

O instrumento apurou a percepção dos entrevistados sobre a gestão da cadeia de 

suprimentos desenvolvida pela cooperativa. Os resultados foram analisados qualitativamente 

através da mensuração dos dados obtidos através do questionário aplicado. Portanto, o trabalho 

foi desenvolvido em três fases: a primeira consistiu no levantamento bibliográfico referente à 

temática, a segunda na realização de entrevista junto aos gestores da Coopervap e a terceira fase 

consistiu-se na análise e sistematização das informações, por meio da aglutinação das respostas 

aferidas e formação das conclusões referentes ao tema proposto. 

 
4. Análise dos Resultados 

 
De acordo com informações coletadas na diretamente na Coopervap e no site da 

instituição, em 1963, no município de Paracatu, localizado no Noroeste de Minas Gerais, 

quarenta produtores se juntaram para fundar a Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, 

que atualmente é uma das maiores potências da região. Com faturamento anual de mais de 180 

milhões de reais, o quadro social é formado por mais de 2 mil associados, a cooperativa emprega 

500 funcionários diretos e é fonte de renda para o estado e município, gerando mais de 22 

milhões de reais em Tributos e encargos sociais. Além disso, após mais de 50 anos de atuação 

a Coopervap tem um faturamento anual superior a R$ 256.000.000,00, o que atesta sua 

importância financeira. A Coopervap trabalha com a coleta de leite, produção de derivados do 

leite, além de possuir diversos setores comerciais como: supermercado, posto de gasolina, 

veterinária e farmácia. Devido à proximidade da cidade de Paracatu, em relação a capital 

federal, diversos produtos são distribuídos para Brasília, o que exige uma gestão eficiente da 

cadeia se suprimentos, para que estes clientes possam ser atendidos. 
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4.1 Estudo de Caso 
 

Para que haja um correto gerenciamento da cadeia de suprimentos de qualquer empresa 

é fundamental que seus diretores, gerentes e funcionários tenham o mínimo de conhecimento 

do que vem a ser esta cadeia e quem a compõe. Para os funcionários e conselheiros da 

Coopervap, entrevistados neste estudo de caso, a cadeia de suprimentos consiste nos métodos 

adotados para gerenciar estrategicamente os fluxos e proporcionar maior integração entre os 

componentes das redes, podendo oferecer aos clientes melhor preço e maior qualidade; consiste 

em agregar itens importantes para maior desempenho da produção. Já na definição sobre 

diferenças entre logística e cadeia de suprimentos, os entrevistados visualizam esta distinção, 

estabelecendo que a logística trata da movimentação e armazenagem de produtos e a cadeia de 

suprimentos refere-se a compra de matéria-prima, produção e entrega, estabelecendo que as 

duas devem ser utilizadas em conjunto para um melhor resultado. O conhecimento sobre o 

assunto não é aprofundado e nem mesmo tem metodologias de desenvolvimento sobre o tema 

com os funcionários envolvidos no processo, entretanto, possuem os conhecimentos básicos 

sobre o tema e a cadeia na qual estão envolvidos. 

Diante destas definições iniciais buscou-se estabelecer quem compõe a cadeia de 

suprimentos da Coopervap. Os entrevistados compreendem como extensa esta cadeia, já que é 

possível incluir desde os fornecedores de insumos como fertilizantes, adubos e medicamentos, 

passando pela orientação técnica e coleta do leite, até chegar aos distribuidores de leite e seus 

derivados. É um aglomerado muito extenso de fornecedores de matérias e informações para que 

aconteça a melhor condução da cadeia de suprimentos, daí a necessidade de um gerenciamento 

amplo e com um planejamento adequado e detalhado para que se alcance o melhor desempenho.  

A extensão desta cadeia de suprimentos é vista como uma das variáveis que mais 

interfere no seu desenvolvimento e o enxugamento da cadeia é visto como uma necessidade por 

seus gerentes, visto que isto iria promover maior eficiência na percepção destes, já que o tempo 

que o fornecedor leva para entregar o produto à cooperativa influencia diretamente na produção 

e distribuição dos produtos finais, interferindo no desenvolvimento da organização. Neste 

sentido a Coopervap procura trabalhar com o planejamento para utilização de sua cadeia de 

suprimentos de maneira estratégica, já que devido a amplitude de seus produtos e também por 

possuir setores de venda como supermercados, postos de gasolina, farmácia e veterinária sua 

cadeia é ampliada e também pode interferir na produção do leite. Este planejamento é feito com 
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base no giro de produto e sazonalidade, visto que há vários produtos de época. Em relação a 

cadeia produtiva do leite por exemplo o plantio da semente de capim, no fornecimento de 

adubos e fertilizantes, o fornecimento de lonas no período de colheita para cobertura dos silos.  

O leite coletado pela Coopervap tem destinação diversificada, parte é repassado a outros 

laticínios e parte é industrializado em sua própria Usina, gerando assim um mix de 22 produtos 

entre eles queijos, manteigas, doce de leite, entre outros. Estes produtos são destinados à própria 

cidade de Paracatu, onde a Coopervap esta instalada, ao Distrito Federal e a outras cidades do 

estado de Goiás. A maior dificuldade para se manter o fornecimento mínimo de leite para a 

manutenção da cadeia de suprimentos da Coopervap consiste na sazonalidade da produção 

leiteira, em que há períodos de maior oferta de leite por parte dos cooperados e períodos de 

menor oferta, geralmente não coincidindo com os períodos de maior consumo. Entre os fatores 

internos que mais prejudicam a manutenção da cadeia de suprimentos da Coopervap estão a 

capacidade de armazenagem, a logística interna e o externo é o tempo de resposta dos 

fornecedores, pois nem sempre há fornecedores que estão ao lado da empresa para fornecimento 

dos insumos. 

 
5. Considerações Finais 
 

A organização da cadeia produtiva faz com que todos os envolvidos trabalhem 

conjuntamente, diante das necessidades de produção. Isto também é característica da produção 

enxuta, a fabricação de produtos de acordo com as necessidades do mercado consumidor, o que 

gera redução nos custos de produção e estocagem. Diferente do início da produção em massa, 

atualmente as empresas trabalham com estoque mínimo e produção direcionada para as 

necessidades do mercado, seja este o consumidor final ou o consumidor da cadeia produtiva. 

Esta estratégia não consiste apenas de foco nas necessidades de produção, mas também foco no 

conceito que cada consumidor possui de qualidade de produto. De nada adianta produzir de 

acordo com os pedidos de mercado, mas produtos sem a qualidade adequada, isto seria o mesmo 

que uma produção não puxada, já que os produtos continuariam estocados.  

Em síntese, o mercado está cada vez mais exigente e a competição cada vez maior, 

entretanto, através de alianças estratégicas da cadeia produtiva, é possível desenvolver produtos 

de qualidade, atendendo os desejos dos clientes e com uma produção adequada, que não gere 

estoques excessivos ou em desacordo com os pedidos do consumidor. O foco no cliente, tanto 
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em pontos de qualidade como em demanda, são fundamentais para estabelecimento das metas 

de produção, e o trabalho coordenado da cadeia produtiva, gera redução de custos e maior 

lucratividade para as Organizações.  

A amplitude da cadeia de suprimentos da Coopervap é identificada como a variável que 

mais interfere em sua gestão e exige agilidade na tomada de decisões para que seu desempenho 

seja mantido. Apesar dos bons resultados financeiros obtidos nos últimos anos, esta cooperativa 

pode desenvolver um conhecimento mais aprofundado e sistemático de sua cadeia de 

suprimentos. Oferecendo não apenas formação para seus gestores sobre o assunto, bem como 

oportunidades de planejamento das ações de gestão, o que produzirá melhores resultados. Sua 

amplitude financeira, acrescida de seu impacto regional exige uma profissionalização na gestão 

desta cooperativa para que seu bom resultado seja realmente o reflexo de um crescimento 

planejado e sustentável.  
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Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo central realizar uma análise sobre os benefícios advindos pela implantação de um 
sistema integrado de gestão de informações e controle empresarial, o Enterprise Resource Planning – ERP, na 
empresa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Assim, o problema de pesquisa abordado foi: Quais 
os benefícios organizacionais gerados pela utilização de um sistema integrado de gestão de informações e controle 
empresarial? Para tanto, foi realizada pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e com um estudo de caso na ECT, 
em que foi realizado exame sobre o sistema de gestão de informações, bem como a revisão de literatura para 
fundamentar os temas tratados, tais como os conceitos do sistema ERP, bem como suas características e benefícios. 
Desta forma, pode-se concluir que o sistema ERP, embora tenha apresentado dificuldades relevantes, trouxe para 
a ECT um grande avanço organizacional, operacional, administrativo e financeiro, colocando-a em um novo 
patamar, envolvendo os setores Estratégico, Tático e Operacional, propiciando uma gestão harmônica e eficaz. 
 
Introdução  

O processo de gestão visa a evolução e continuidade da empresa, ou seja, objetiva 

conduzir a empresa de uma situação atual a uma situação almejada. Nessa linha, emerge a 

necessidade de instrumentalizar melhor os setores responsáveis pela administração e 

desenvolver diferenciais que possam proporcionar melhores resultados, permitir maior controle 

e alcance dos resultados pretendidos. 

Assim, destaca-se a tecnologia da informação como solução para disponibilizar uma 

nova maneira de gestão empresarial. Tal tecnologia é proposta através de dispositivos, como é 

o caso do Enterprise Resource Planning – ERP que se constitui numa ferramenta sistemática e 

integrada de gerenciamento empresarial, que inclui desde as práticas de gestão estratégica às 

atividades operacionais. 

A implementação do ERP consiste basicamente na construção de procedimentos, 

aplicação de treinamentos, embasados em normas internas, não havendo necessidade de se fazer 

investimentos em estruturas físicas. O maior investimento necessário é a aquisição de software 

de gestão, hardware, conversão de dados e treinamentos, cujo valor é considerado como 

relevante. 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

Diante do exposto, este trabalho teve como problema abordado os benefícios 

organizacionais gerados pela utilização de um sistema integrado de gestão de informações e 

controle empresarial, objetivando, de forma geral, analisar os benefícios advindos pela 

implantação de um sistema integrado de gestão de informações e controle empresarial, o 

Enterprise Resource Planning – ERP, na empresa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

- ECT. 

Desse modo, foi realizada pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e com um estudo 

de caso na ECT, em que foi realizado exame sobre o sistema de gestão de informações, bem 

como a revisão de literatura para fundamentar os temas tratados, tais como os conceitos do 

sistema ERP, bem como suas características e benefícios. 

 

Revisão de literatura  

Sistemas de Gestão Integrado  

Os sistemas integrados de gestão visam o processamento de dados dentro das 

organizações, cobrindo os mais importantes processos da organização e seus setores, podendo 

ser definidos, ainda, como blocos comerciais de sistemas de informação, que podem chegar até 

em atividades bem específicas da empresa, garantindo assim, o inter-relacionamento e 

integridade dos dados.  

Contudo, Davenport (1998) alerta que os sistemas de gestão são suportes do negócio, 

não sendo o fim em si, mas uma etapa importante de integração empresarial, já que “se uma 

companhia apressa-se para instalar um sistema integrado de gestão, sem antes ter um claro 

entendimento das implicações do negócio, o sonho da integração rapidamente se tornará um 

pesadelo” (DAVENPORT, 1998, p. 2). 

Desta forma, os sistemas ERP são diferentes dos sistemas internos desenvolvidos nas 

organizações, pois possuem características específicas que em conjunto o torna diferente. Isso 

porque, a implementação do ERP tem um grau elevado de complexidade, pois envolve os 

diversos setores da organização, assim como uma a sequência de etapas e ações, tais como 

descrito por Tamae et al. (2005), o diagnóstico da situação atual, os objetivos a serem 

alcançados, configuração e customização do sistema e operacionalidade, que além de 

demandarem um prazo importante de realização, também consomem uma quantidade elevada 

de recursos, como constatado por Souza (2000). 
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Os Benefícios alcançados com o ERP 

De acordo com Laudon e Laudon (2007) os “sistemas integrados de gestão podem ser 

definidos como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), 

processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma organização” (LAUDON e LAUDON, 2007, p. 9). 

Assim, com a utilização do sistema de gestão integrado, a empresa espera obter 

determinados benefícios. Souza (2000) relata, que os principais benefícios são o inter-

relacionamento entre os setores e a integração dos dados, que permite o maior gerenciamento e 

controle da organização como um todo, citou também, a redução de custos, atualizações 

tecnológicas e o acesso às informações em tempo real para a tomada de decisões. 

Davenport (1998) demonstra que o ERP de maneira abrangente permite o acesso em 

tempo real às informações dos processos das operações e financeiros, permite às organizações 

enxugarem de forma benéfica o corpo gerencial, criando modelos gerencias menores, maleáveis 

e democráticos. Tem-se ainda que a fidelidade da informação é de extrema importância para 

gerar um embasamento para uma tomada de decisão e a sintonia dos diversos setores da 

organização, consubstanciando ambiente propício ao alcance de seus objetivos estratégicos. 

 

Resultados e Discussão 

Estudo de caso na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

A empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, também conhecida como 

Correios, teve sua fundação com o Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969. A empresa foi 

idealizada para executar e controlar, em regime de monopólio, os serviços postais em todo o 

território nacional, conforme o art. 2º do mencionado Decreto-Lei. 

A ECT Correios oferece ainda outras soluções, com tecnologia de ponta, para atender 

às necessidades de comunicação das empresas e instituições num mercado cada vez mais 

competitivo. É o caso do Sedex e mais atualmente do Banco Postal. 

Nesse cenário, a implementação do ERP na ECT originou-se pela necessidade de 

agilizar, diminuir o retrabalho, os treinamentos e a extinção de sistemas ultrapassados, vez que 

à época a ECT dispunham de diversos sistemas administrativos não integrados. Diante da 

situação, decidiu-se por adquirir um sistema de gestão integrado, tendo vencido a licitação, a 
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JD Edwards (hoje, Oracle). A implementação começou no ano de 2000, com a instalação dos 

módulos para gerenciar melhor as áreas de vendas, recursos humanos, contabilidade e 

financeiro. Dessa maneira a ideia era tentar utilizar o ERP ao máximo e reduzir o número de 

sistemas internos.  

Todavia, com o surgimento de diversos problemas entre o ambiente anterior e a nova 

tecnologia, fato que já era destacado pela literatura do tema, mas que não fora observado na 

época, a ECT decidiu, em 2005, cancelar o contrato e parar o projeto. Retomando, em 2007, 

com uma nova licitação, agora para contratar mão-de-obra para adaptar e desenvolver o sistema, 

cuja execução encontra-se totalmente realizada, de maneira que os principais benefícios estão 

compilados no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Benefícios obtidos 

 Empresa 

 

 

Benefícios  

• Redução dos custos 
• Integração dos processos e maior controle das operações  
• Maior velocidade nos processos e acesso à informação 
• Padronização de processos e procedimentos 
• Padronização e uniformização de informações, ainda que produzida por 

departamentos diferentes 
• Melhoria na qualidade da informação disponível com e entrada única da 

informação no sistema 

Conclusões  

O presente trabalho permitiu demonstrar no estudo de caso da ECT que a utilização de 

sistema de gestão de informações, os sistemas ERP, proporcionam uma grande oportunidade 

de estudo, bem como permitir, por sua complexidade e abrangência, uma análise sobre sua 

influência no controle e gestão das organizações, permitindo mudanças e garantindo resultados.  

Pelo exposto, concluiu-se com o estudo de caso que o sistema ERP, embora tenha 

apresentado dificuldades relevantes, como o impacto das mudanças advindas pela 

implementação, trocas de pacotes e atualizações de software, pois o processo de gestão da 

organização pode ser comprometida, trouxe para a ECT um grande avanço organizacional, 

operacional, administrativo e financeiro, colocando-a em um novo patamar, envolvendo os 

setores Estratégico, Tático e Operacional, propiciando uma gestão harmônica e eficaz. 
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Resumo: A armazenagem é uma função essencial da logística e atualmente as empresas que 
querem se manter competitivas no mercado devem saber usá-la de forma correta para que 
possam reduzir tempo, custos e garantir vantagem competitiva com uma boa gestão dos seus 
sistemas. Este estudo busca apresentar como as lojas de ferragens do município de Parintins-
AM, lidam com a armazenagem de seus produtos. Procura também conhecer as técnicas para a 
administração dos seus materiais e as ferramentas utilizadas. Além de averiguar os problemas 
apresentados pelas empresas, que impedem ou dificultam a boa gestão da armazenagem dos 
materiais que são comercializados. Para a realização dessa investigação, a pesquisa foi 
exploratória e descritiva, pesquisa bibliográfica e de campo, com o uso da abordagem 
qualitativa. Foram selecionadas as quatro maiores empresas que atuam nesse ramo. Durante a 
análise dos dados foi possível constatar que essas empresas possuem grandes armazéns, 
localizados dentro da própria empresa e em outros lugares da cidade, verificando também que 
todos são próprios. Dentro dos armazéns os produtos são organizados de acordo com seu tipo, 
marca, tamanho, data de validade, fragilidade e frequência de saída da loja. Todos ressaltam a 
utilização de sistemas informatizados para o controle de estoques. Um problema comum 
enfrentado pelas empresas é a falta de mão de obra qualificada que administre melhor a 
armazenagem dos produtos, verificando em todos os casos que há apenas uma pessoa, muitas 
vezes o próprio dono, responsável pelo controle da saída e entrada de materiais. Outra 
dificuldade encontrada é a disponibilidade de espaço, promovendo uma desordem e perdas de 
materiais, o que acarreta prejuízos às empresas e pode comprometer a qualidade dos produtos. 
 
Palavras-chave: logística, armazenagem, lojas de ferragens. 

 

1. Introdução 

No Brasil, a logística começou a se desenvolver com a abertura da economia e da 

globalização, foi nesse momento que as empresas nacionais começaram a buscar novos 

referenciais para a sua atuação à procura da otimização de seus processos. (NOVAES, 2007) 

Atualmente a logística se tornou um fator muito importante para o desenvolvimento da 

atividade comercial, bem como para a redução de custos e busca por vantagem competitiva no 

mercado. Desta forma as atividades da gestão de materiais têm importante contribuição para os 

resultados organizacionais, seja pelos custos relacionados com os processos de movimentação 

e armazenagem ou pela garantia de serviço de qualidade aos consumidores. 
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Segundo Novaes (2007, p.35), pode-se entender a logística como um processo de 

planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo e armazenagem de produtos, 

serviços e informações associados, atuando desde o ponto de origem até o consumidor final, 

almejando satisfazer as suas necessidades. 

Os autores Veríssimo e Musetti (2003, p.1) destacam que uma boa estratégia para 

aumentar a competitividade no atual ambiente de negócios é a satisfação do cliente. Expõem 

ainda que a atividade de armazenagem está ganhando importância frente às atuais mudanças do 

mercado e que através de uma eficiente administração da armazenagem é possível reduzir 

estoques, conseguir a otimização da movimentação e da utilização do armazém, atender de 

forma mais rápida o cliente e à linha produtiva, reduzir o índice de material obsoleto, obter 

precisão e acuracidade das informações.  

O município de Parintins, localizado no estado do Amazonas, apresenta uma economia 

bastante diversificada, demandando a correta gestão de materiais. São supermercados, lojas de 

ferragens, de confecções, comercialização de produtos agrícolas etc., que necessitam de espaços 

adequados para a armazenagem de seus produtos. 

Este trabalho apresenta um estudo da armazenagem nas lojas de ferragens do município 

de Parintins, uma vez que é um ramo que vem crescendo significativamente e é interessante 

conhecer os sistemas de armazenagem adotados para a busca por vantagem competitiva no 

mercado. 

Sendo assim, este artigo tem como objetivo principal caracterizar a armazenagem dos 

produtos das lojas de ferragens da cidade de Parintins-AM. Para tanto, buscará identificar as 

condições de armazenagem dos materiais, diagnosticar as dificuldades mais comuns 

encontradas e verificar as alternativas das quais as lojas de ferragens dispõem para a 

armazenagem de seus produtos.  

 

2. Metodologia 

Baseando-se na taxionomia apresentada por Vergara (2009), este estudo é classificado 

em dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins caracteriza-se como 

pesquisa exploratória e descritiva. É exploratória porque trata da armazenagem de produtos em 

Parintins-Am, um tema que não possui quantidade significativa de pesquisas.  
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Trata-se de pesquisa descritiva porque o objetivo principal foi descrever os aspectos 

relacionados à armazenagem de produtos. Segundo Gil (2009), o objetivo da pesquisa descritiva 

é caracterizar determinada população ou fenômeno, ou, então, estabelecer relações entre 

variáveis. 

Quanto aos meios, pode-se classificar como uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Pesquisa bibliográfica, segundo Vergara (2009), busca desenvolver um estudo com base em 

materiais publicados, livros, revistas, jornais, internet. Nesse sentido entra em acordo com 

Marconi e Lakatos (2009), os quais expõem que o objetivo deste tipo de pesquisa é colocar o 

pesquisador em contato direto com o que já foi escrito sobre o assunto pesquisado.  

Caracteriza-se também como pesquisa de campo porque é uma investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno. Pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes e observações participantes ou não (VERGARA, 2009). Sendo assim, este 

artigo buscou informações sobre a armazenagem de produtos, através de entrevistas com as 

pessoas responsáveis por esta função nas lojas de ferragens, bem como por meio de observações 

nos armazéns desses empreendimentos. 

O universo da pesquisa de campo é composto pelas lojas de ferragens do município de 

Parintins – AM, onde selecionamos as quatro maiores empresas que atuam nesse ramo na 

cidade: Ferragens A, Ferragens B, Ferragens N e Ferragens S. 

Quanto à natureza, esta pesquisa se classifica como qualitativa. Fonseca (2002) relata 

que esse tipo de abordagem se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados. O presente artigo possui esta característica, uma vez que não traduziu em 

números o resultado da pesquisa, se preocupou com a descrição e análise dos dados coletados. 

 

3. Referencial Teórico 

3.1. Logística 

De acordo com Gomes (2004), a logística é o processo de gerenciamento estratégico da 

aquisição, movimentação e armazenagem de materiais e produtos acabados, bem como o fluxo 

de informações relacionado, envolvendo também a coordenação dos canais de marketing, para 

que se possa aumentar a lucratividade atual e futura.  

Apesar do gerenciamento das atividades logísticas até alguns anos serem tratadas de 

forma desagregada, tem-se por perto de 1844 o pensamento de integração da logística, 
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entendida no sentido de trocar um custo por outro, vemos aí o conceito que hoje conhecemos 

como trade-off da logística (BALLOU, 2001). 

De acordo com o mesmo autor, apesar dos fundamentos que servem de base para a 

logística há bastante tempo, a primeira referência na literatura que demonstrou explicações 

sobre as vantagens da administração conjunta das atividades logísticas foi noticiada apenas em 

meados de 1961. Deste modo, Fleury et al. (2000) alegam que logística é um conceito bastante 

antigo, porém é um conceito gerencial bem contemporâneo, ainda dizem que, o que tem 

transformado a logística em um dos conceitos organizacionais mais presentes são duas vertentes 

essenciais de mudanças: a tecnologia e a economia. As variações da economia, consequências 

do mundo globalizado, criam um ambiente contingencial de alta competitividade e a rápida 

evolução tecnológica requer um aumento da eficiência. É nesse momento que a logística passa 

a representar uma função estratégica para garantir competitividade para as organizações. 

A forma de tratar a logística como áreas que não tinham ligações, traz consigo outras 

perspectivas. Verifica-se que o objetivo destas áreas era somente o controle dos fluxos de 

materiais, desde o ponto onde se origina até o ponto de consumo final. Porém as transformações 

que ocorreram durante as ultimas décadas na forma de visualizar a logística geraram novos 

entendimentos acerca de sua importância, mas também gerou um grande número de definições 

a respeito da Logística, promovendo sempre sua importância. (LAMBERT, 1998) 

Ballou (2001) apresenta a importância da criação de valor ligada diretamente a logística, 

com a prestação de serviços ou fornecimento de produtos que tragam benefícios para a empresa 

e para o cliente. 

Desta forma, percebe-se que a logística é um fator que tem como missão diminuir o 

distanciamento que existe entre o ponto de produção e o ponto de consumo, ela deve ser uma 

ligação entre esses dois estágios da cadeia de suprimentos. 

3.2. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management) 

A cadeia de suprimentos de maneira geral é definida por Harrison (2003) como o 

processo que engloba desde os produtos primários até a venda do produto final. A gestão dessa 

cadeia para Wanke (2010) apresenta os fluxos correspondentes de informações e de produtos 

que vão do fornecedor até ao cliente final, expondo como correspondentes os fluxos financeiros.  

A gestão da cadeia de suprimentos para Coelho (2011) trabalha o processo que engloba 

o gerenciamento estratégico de diferentes fluxos (de bens, serviços, finanças, informações) bem 
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como as relações entre empresas, na busca de alcançar e servir de apoio aos objetivos 

organizacionais. 

Ainda diz que esses parâmetros estão presentes nos fornecedores, na sua própria 

empresa e nos próprios clientes. A gestão de maneira adequada de uma rede permite uma 

produção bem mais segura, podendo assim oferecer ao cliente final o produto certo e quantidade 

certa. 

De maneira geral, Coelho (2011) afirma que a gestão da cadeia de suprimentos envolve 

a coordenação de todas as atividades ligadas ao processamento dos pedidos dos clientes, o que 

vem desde a pré-produção e vai até a entrega, tendo assim uma gestão eficaz e melhorando seus 

negócios. O gestor será o grande responsável para garantir uma distribuição eficiente e baixos 

custos com estoques; uma vez que o equilíbrio entre ambos pode turbinar a produtividade e a 

eficiência. 

3.3. Armazenagem 

Segundo Goebel (1996, p.12), a “armazenagem é a administração do espaço necessário 

para manter os estoques”. Já para Rodrigues e Pizzolato (2003, p.3), a “armazenagem é a guarda 

temporária de produtos para posterior distribuição”.  

Diante de um universo grande de teorias, um conceito considerado mais completo é 

dado por Castiglioni (2009, p. 23), onde diz que a armazenagem é um conjunto de atividades 

relacionadas à função de abastecimento e que o propósito da armazenagem é formado por um 

tripé: recebimento, estocagem e distribuição. 

O recebimento envolve um conjunto de operações de identificação do material recebido, 

a verificação exata do documento fiscal, a inspeção qualitativa e quantitativa do material e a 

sua aceitação formal. 

Quanto à estocagem, diz que é um conjunto de operações relacionadas à guarda do 

material. Constitui um dos pontos mais importantes na formação do conjunto de atividades da 

armazenagem, exige técnicas específicas para alcançar a eficiência da racionalização e da 

diminuição de custos desejada. 

O autor ainda fala sobre a distribuição, que são as operações relacionadas à expedição 

do material, envolvendo a acumulação de materiais que foram recebidos da estocagem, a 

embalagem adequada e a respectiva entrega aos consumidores. 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

Segundo Goebel (1996, p.13), para planejar os armazéns deve-se levar em consideração: 

localização, dimensionamento de área, arranjo físico, baias de atracação, equipamentos para 

movimentação, tipos e sistemas de armazenagem, de sistemas informatizados para localização 

de estoques e mão de obra disponível. 

O autor expõe que a manutenção de um espaço para armazenagem, está relacionada à 

redução de custos de transporte e produção, à coordenação de suprimento e demanda, além de 

auxiliar os processos de produção-marketing. 

Para Ballou (2007), hoje muitas empresas buscam evitar ou minimizar a necessidade de 

armazenagem com a aplicação do conceito just-in-time, no qual a ideia é ajustar o suprimento 

e a demanda no tempo e na quantidade, de forma que os produtos ou matérias-primas cheguem 

justamente quando são necessários. 

Já na estrutura de armazenagem, é preciso considerar um fator de fundamental 

importância: o layout, o qual determina o grau de acessibilidade ao material. Castiglioni (2009) 

diz que cada alternativa de layout do armazém deve ser muito bem avaliada a fim de determinar 

se ela atinge os objetivos desejados.  

Na busca constante pela rapidez e flexibilidade de armazenagem, as empresas 

especializadas desenvolvem equipamentos altamente produtivos e personalizados para cada 

tipo de operação, os veículos automotores, como: empilhadeira e alavanca com rodas. 

(CASTIGLIONI, 2009). 

Quanto à movimentação Interna, Castiglioni (2009) caracteriza como um deslocamento 

físico de materiais nas instalações. Essa movimentação pode acontecer manual, mecanizada e 

automatizada. 

Para facilitar o processo, há vários tipos de equipamentos auxiliares. O mesmo autor 

cita alguns: pallets (estrados de madeira, plástico, metal ou papelão rígido), gaiolas e caçambas. 

Ballou (2007) acrescenta outra classe importante de equipamentos, os guinchos e assemelhados, 

capazes de mover cargas extremamente pesadas com agilidade e segurança. 

Segundo Lacerda (2000 apud FERNANDES et al, 2011), na estrutura escalonada ou 

indireta a empresa possui um ou mais armazéns centrais e um conjunto de centros de 

distribuição avançados, próximos aos clientes. Já nas estruturas diretas, a empresa possui um 

ou mais armazéns centrais, nos quais os produtos são expedidos diretamente para os clientes. 

Os sistemas de distribuição diretos podem também utilizar instalações intermediárias, não para 
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manter estoque, mas para permitir um rápido fluxo de produtos aliado a baixos custos de 

transporte. 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 

Com a caracterização das lojas pesquisadas, pode-se constatar que as empresas dispõem 

de estratégias de armazenagem distintas, porém com alguns pontos em comum. 

A empresa Ferragens B, atuante no mercado há dezoito anos, apresenta armazenagem 

dividida em setores, identificados por ordem alfabética, de acordo com as características dos 

produtos: utilidade, data de vencimento, marca, tamanho e cor (no caso das tintas). Os materiais 

ficam embalados no armazém, próprio da empresa, e esta prima pela organização do estoque. 

Todo produto novo é codificado para não haver erro no estoque, através de código de 

barras e número da nota fiscal. Há somente uma pessoa responsável pela armazenagem, o 

estoquista. Porém, dispõe de uma equipe formada por quatro pessoas, duas trabalham 

diretamente no armazém e duas indiretamente, que trabalham no caminhão de transporte. 

Em todas as lojas de ferragens constatou-se que apresentam sistemas informatizados 

para o controle de entrada e saída de produtos. O administrador da loja Ferragens B ressaltou a 

importância que a tecnologia tem hoje para as empresas. Atualmente não é mais necessário que 

os funcionários coloquem um código de cada vez no sistema, há na empresa uma máquina que 

realiza esse processo de forma mais rápida. A empresa Ferragens S destacou que dispõe de 

sistemas informatizados para controlar o estoque, mas não é muitas vezes eficiente, pois não há 

um responsável somente para manusear o sistema, acarretando ao não conhecimento exato 

sobre entrada e saída de materiais da loja. 

Nessa empresa, o processo de recebimento dos materiais é realizado pelo motorista do 

caminhão, que se desloca até o porto da cidade para verificar se os produtos estão corretos e em 

perfeitas condições.  

Ao chegarem, os produtos são recebidos pelo estoquista e este faz o acompanhamento, 

verificando e conferindo se os produtos estão corretos e nas condições desejadas. Logo são 

inseridos no sistema de controle de estoque. 

Os custos com armazenagem nesta empresa não são elevados, uma vez que trabalha 

com o modelo de administração de estoques just-in-time. Sendo assim, muitos dos produtos que 

chegam à empresa já estão vendidos, aguardando a distribuição. 
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Em todas as lojas de ferragens a distribuição dos produtos ocorre com a entrega ao 

cliente no ato da compra, caso precise, as empresas fazem a entrega na residência ou 

embarcação do cliente. 

Na Ferragens B, a principal dificuldade encontrada na armazenagem de seus produtos 

ainda é a falta de espaço, apesar de já terem adquirido galpões para suprir as necessidades. Além 

de utilizar equipamentos para movimentação interna, como carrinhos práticos para deslocar 

mercadorias e guinchos para levantar mercadorias até o caminhão. 

Pode-se verificar que uma armazenagem eficiente para a empresa tem grande 

importância. O modelo de armazenagem facilita o trabalho na empresa, o estoque é mais 

controlado e contribui para que os materiais sejam encontrados de forma rápida. 

Na empresa Ferragens S, atuante há nove anos, os produtos são armazenados por tipo, 

porém ficam misturados, em sua maioria, na mesma prateleira. A empresa tem consciência que 

não armazena de forma adequada seus produtos, entretanto devido à falta do espaço, tem 

dificuldade para arrumar outra forma. 

Os critérios levados em consideração pela empresa são: tipo de produto, marca, cor (no 

caso das tintas) e tamanho. Na empresa não existe uma pessoa e nem uma equipe responsável 

pela armazenagem, pois seus recursos humanos não são suficientes. Há um funcionário como 

estoquista, porém ele realiza outros trabalhos concomitantemente. Desta forma, a loja de 

ferragens conta com a ajuda de outros funcionários para armazenar os produtos que chegam. 

A pesquisa mostrou que a falta de pessoal também é uma dificuldade, principalmente, 

pessoas qualificadas, pois trabalhar em uma loja ferragens, que é composta de muitos itens, 

requer muito conhecimento.  

A empresa dispõe de vários locais próprios para armazenar seus produtos. Sendo assim, 

os custos com a armazenagem não são muito elevados, além de dispor de funcionários locados 

em todos eles. 

Essa loja possui somente um equipamento para movimentação interna, que é o matrim, 

um carrinho parecido com uma empilhadeira, utilizado para o carregamento de motores e outros 

equipamentos pesados. 

Quanto ao processo de recebimento do produto, é realizado na porta da empresa, com o 

transporte pago pelo fornecedor ou pela mesma, em alguns casos o recebimento ocorre no porto 
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da cidade. Ao chegar à empresa, a mercadoria é conferida pelo estoquista, logo lançam no 

sistema e então os produtos são levados para o armazém. 

Através da pesquisa realizada com o proprietário da loja Ferragens A, pode-se verificar 

que todos os produtos do estabelecimento são armazenados de forma diferente, o armazém da 

loja está dividido de forma que cada artigo ocupe um determinado espaço, produtos como 

louças para banheiro, cerâmicas, tintas, ferragens e outros ocupam espaços diferentes, 

segmentados cada um por marca, cor e frequência de saída da loja. Os armazéns são próprios e 

há apenas uma pessoa responsável pela armazenagem, recebimento das cargas no porto, que 

também é de propriedade da empresa, entrada na loja e acondicionamento nos galpões.  

Em relação aos equipamentos utilizados verificou-se o uso de empilhadeira, para 

movimentação interna e quando é feito o translado dos materiais da balsa para o caminhão, 

além de carrinhos, paletes e aparelhos menores que auxiliam na alocação e retirada das cargas. 

Um ponto relevante é que esta não separa os custos relativos à armazenagem, 

contabilizando de forma geral com os demais custos da organização. Desta forma, não há o 

conhecimento se são elevados ou não. 

Em relação às dificuldades foi apontado a falta de espaço para armazenagem, alguns 

produtos só podem ser posicionados de maneira específica seja pela segurança ou fragilidade 

dos materiais, demandando um espaço maior.  

Outra empresa pesquisada foi a Ferragens N, que atua há quatorze anos. A loja de 

ferragens dispõe de vários depósitos para armazenagem de seus produtos. A organização destes 

locais é feita por um responsável em cada depósito da empresa.  

Os produtos ficam em prateleiras e são paletizados. Utilizam equipamentos 

automatizados na movimentação interna, como carregadeira e empilhadeira. Os armazéns são 

próprios da empresa, em todos existe um responsável pela organização. 

Os custos com armazenagem foram elevados na fase de implantação da empresa, pois 

ela teve que construir ou comprar os armazéns, hoje esses custos já foram cobertos, ou seja, foi 

um custo-benefício. 

O recebimento dos produtos ocorre igualmente às demais, o estoquista faz a codificação 

e são separados conforme as características. O processo de distribuição é também realizado por 

caminhões e caçambas, no caso de cimento, areia ou seixo. 
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Nesta empresa, ao contrário das outras, não há muitas dificuldades com disponibilidade 

de espaço, uma vez que nos últimos anos, vêm sendo realizada a ampliação dos armazéns. 

A importância da armazenagem para a empresa se refere à eficiência no trabalho, o 

acesso às mercadorias torna-se mais fácil, reduzindo o tempo de atendimento ao cliente e 

garante a satisfação do mesmo. 

Desta forma, pode-se observar que os autores no qual este trabalho teve embasamento 

teórico estão de acordo com a realidade, pois expõem a armazenagem adequada como um fator 

essencial para logística eficiente de uma empresa. E conforme a pesquisa, as empresas 

consideram essa atividade logística muito importante, porém ainda há dificuldades a serem 

superadas na busca da melhoria organizacional. 

 

5. Considerações Finais 

Atualmente uma empresa que deseja garantir competitividade no mercado precisa saber 

gerenciar a logística adequadamente. A correta armazenagem dos produtos pode garantir 

redução de custos com estoques, otimização de espaços e diminuição de tempo no atendimento. 

A partir dos dados coletados, os objetivos foram alcançados, e foi possível verificar que 

as empresas armazenam seus produtos, considerando critérios como tamanho, marca, cor, 

intensidade de saída, data de validade entre outros, ou ainda dividindo os armazéns em setores 

alfanuméricos. 

Verificou-se que as lojas possuem amplos armazéns, porém na maioria das empresas 

estes ainda não suprem totalmente a necessidade de espaço para a armazenagem. Todas as 

empresas igualmente dispõem de sistemas informatizados por meio dos quais gerenciam as 

entradas e saídas dos seus estoques, evitando erros e perdas de materiais. 

Constatou-se ainda, que para as empresas a armazenagem eficiente é um fator muito 

importante, entretanto ainda há dificuldades enfrentadas pelos empresários, como a falta de 

espaço e de pessoal. Mas, estão em busca da eficiência investindo em treinamentos específicos 

para seus funcionários, bem como a melhoria das estruturas de seus armazéns para a disposição 

adequada dos produtos. 

Nesse sentido nota-se que para conseguir vantagem competitiva no mercado, as 

empresas adotam diversas estratégias, sendo a armazenagem um importante fator. A partir da 

pesquisa pode-se concluir que as lojas de ferragens do município de Parintins-AM 
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desenvolveram seus mecanismos para a guarda dos materiais, organizando seus estoques, cada 

uma com critérios diferentes, adaptando-se de maneira adequada as necessidades de cada 

empresa. 
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Resumo: Com o objetivo de desenvolver um estudo sobre o que impacta o tempo de 
permanência de um veículo, busca-se aqui apresentar a aplicação de ferramentas de gestão da 
qualidade como uma alternativa. Foram coletadas informações relacionadas ao tema abordado, 
realizadas análises de cenários e apurados os resultados da aplicação do modelo. Com a 
aplicação das ferramentas da qualidade, foi possível observar e obter resultados, através de 
técnicas como Brainstorming e Diagrama de Ishikawa. Assim, as principais causas do problema 
foram identificadas, sendo possível propor um plano de ação. É possível aplicar as ferramentas 
da gestão da qualidade para buscar ações que visem a aperfeiçoar um processo logístico. 

Palavras-chave: Logística; Tempo de Permanência dos veículos; Nível de Serviço; Ferramentas da 
Qualidade 

 

1. Introdução 

A logística empresarial é uma área em plena expansão e está obtendo lugar de destaque 

tanto nas grandes como pequenas organizações. Para uma boa gestão é necessário controlar os 

indicadores de desempenho estabelecidos pela empresa com o objetivo de alcançar os 

resultados e com isso obter uma melhoria contínua de todos os processos. O tempo de 

permanência do veículo é um dos indicadores utilizados em grandes organizações atualmente. 

Ele mede não só a entrada e saída de veículos, como também, todas as atividades exercidas pelo 

veículo durante o carregamento, ou seja, ele é um indicador fundamental para se conseguir um 

bom desempenho. 

Considerando a importância do tema no campo da logística empresarial, gestão da 

qualidade e da realidade enfrentada por empresas que convivem com este problema, este 

trabalho buscoue estudar a aplicação de ferramentas de gestão qualidade em um problema 

prático que envolve o tempo de permanência do veículo na empresa abordada neste estudo de 

caso.  



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

2. Justificativa 

Por se tratar de um setor em constante desenvolvimento, a logística é uma área muito 

importante da empresa, pois está ligada diretamente ao nível de serviço prestado ao cliente. O 

nível de serviço é uma combinação de fatores como localização, estoques e custos de transporte. 

Para isso, o grande desafio é abordar problemas gerados nos processos, identificar sua causa 

raiz e propor possíveis soluções. Dentro do fator custo de transporte, o tempo de permanência 

de veículos em uma instalação industrial é um dos indicadores que são monitorados, devido ao 

impacto nos custos e na produtividade das operações.  

Para poder aplicar a teoria na realidade fabril, uma empresa do ramo de siderurgia 

aceitou colaborar com esta pesquisa. Em um primeiro contato os profissionais consultados 

confirmaram que este tipo de indicador estava fora da meta estipulada, sendo que a causa raiz 

deste desvio não havia sido identificada. 

Ao aceitar participar do estudo, a empresa e os profissionais envolvidos foram 

motivados a colaborar, com o objetivo de ter acesso a um conjunto de ações que pudesse 

proporcionar uma melhor análise do indicador. O desenvolvimento dessa análise foi visto pelos 

colaboradores participantes da pesquisa como uma oportunidade de aprofundamento no estudo 

deste fator logístico e, do ponto de vista acadêmico, oportunidade para a aplicação de 

ferramentas de gestão de qualidade, buscando abordar o problema do tempo de permanência 

dos veículos. 

3. Referencial Teórico 

3.1 Tempo de Permanência de Veículos 

O Instituto Brasileiro de Supply Chain define que, o tempo de permanência dos veículos 

(TPV), se refere ao tempo total que o veículo permanece na empresa, desde sua chegada até 

saída, incluindo todos os tempos de filas, vistoria, descarga, carregamento, documentação e 

demais processos de atendimento.  

Araujo (1997), afirma que “o indicador de TPV é um dos mais importantes na atividade 

do setor de armazenagem”.  

O desempenho da atividade de carregamento não traz impacto apenas para a fábrica, 

mas também para as empresas transportadoras que lhe prestam serviço, visto que é uma 

atividade que está intimamente ligada ao tempo de permanência dos caminhões na fábrica. 
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A redução desse tempo através de melhorias de produtividade e qualidade não só reduz 

o tempo de entrega dos produtos aos clientes como também traz ganhos para as transportadoras, 

uma vez que o tempo parado para carga de produtos é responsável por uma grande parcela dos 

custos de transporte. Além disso, o tempo de carregamento possui influência no tempo de ciclo 

do pedido, pois representa uma das etapas ocorridas entre a colocação do pedido e a entrega 

dos produtos ao cliente. Quanto mais adequado for o sistema de monitoramento e controle de 

tais atividades, mais consistente será o tempo de ciclo e maiores níveis de serviço poderão ser 

oferecidos aos clientes.  

3.2 Gestão da Qualidade 

A seguir são apresentadas as principais ferramentas para a gestão da qualidade. 

3.2.1 Ferramentas da Qualidade 

Para que obter o funcionamento da Gestão da qualidade é necessário a implantação de 

algumas ferramentas para analisar os dados e auxiliar na tomada de decisão. Com essas 

ferramentas é possível alcançar a eficiência e eficácia de um determinado processo. 

3.2.1.1 PDCA 

Para ARIOLI (1998), “o ciclo PDCA – Plan (Planejar); Do (Executar); Check (Checar); 

Action (Agir Corretivamente) criado por Deming (1990), busca a melhoria de um processo’’.  

Werkema (1995) afirma: 

O ciclo PDCA de melhoria consiste em uma sequência de procedimentos racionais, 

baseada em fatos e dados, que visa levantar a causa fundamental de um problema e combatê-lo 

para eliminá-lo. É uma ferramenta a ser aplicada de forma sistemática para se corrigir uma 

situação insatisfatória ou para se atingir um objetivo de melhoria. Estas situações são 

identificadas, eliminadas ou melhoradas, através de etapas pré-determinadas, com base no ciclo 

PDCA. 

3.2.1.2 Diagrama de Ishikawa 

Este diagrama permite estruturar hierarquicamente as causas de um determinado 

problema e relacionar com seu efeito (Slack; et al, 2007). Criado pelo Prof. Kaoru Ishikawa 

pode ser chamado também de diagrama espinha-de-peixe, pois tem uma estrutura parecida com 

uma espinha de um peixe. O Diagrama de Ishikawa representa graficamente as possíveis causas 

que levam a um efeito, defeito ou falha. 
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Colenghi (2007) indica um roteiro para construção de um diagrama de espinha de peixe, 

onde, “esse se inicia pela definição do problema, em seguida são apresentadas às causas que 

geraram o mesmo. Posteriormente as causas são identificadas e repassadas para o diagrama”.  

As prováveis causas dos problemas (efeitos) podem ser classificadas como sendo de seis 

tipos diferentes quando aplicada a metodologia 6M: 

a) Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o 

trabalho; 

b) Material: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no 

trabalho; 

c) Mão-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador; 

d) Máquina: toda causa envolvendo a máquina que estava sendo operada; 

e) Medida: toda causa que envolve os instrumentos de medida, sua calibração, a 

efetividade de indicadores em mostrar as variações de resultado. 

f) Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si  e o ambiente de 

trabalho. 

3.2.1.3 Plano de ação (5W2H) 

É uma ferramenta que consiste em encontrar a causa raiz de um problema, sendo 

necessário traçar um plano de ação para a resolução da mesma. 

Para Oliveira (1996) "os planos de ação necessitam ser estruturados, procurando 

permitir a identificação de forma rápida e eficaz, dos elementos indispensáveis para a 

implementação de um projeto". Estes elementos são identificados pelo 5W2H, que confere os 

5W e os 2H, listados na sequência: 

5W  

a)  What (O Que)? – O que será feito (projeto, fases, etapas, atividades).  

b)  Who (Quem)? – Quem fará? (papéis, responsáveis, áreas).     

c)  Where (Onde)? – Quando será feito? (logisticamente, fisicamente, setor, área, 

processo). 

d)   When (Quando)? – Quando será feito? (tempos e prazos, datas, inicio e fim).  

e)   Why (Por que)? – Por que será feito? (Justificativas ou necessidades).  

 2H 

a)  How (Como)? – Como será feito? (meios, procedimentos, técnicas, instruções).  
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b)  How Much (Quanto custa)? – Quanto custa o que será feito? (custos, despesas, 

investimento).   

3.2.1.4 Brainstorming 

Para Osborn (1997) o principal objetivo da técnica de brainstorming (tempestade de 

ideias) “é a liberdade da imaginação sem que o julgamento de ideias interfira no processo 

criativo”. 

Ainda para Osborn (1997) "a chave para a liberdade da imaginação de um indivíduo é 

a não discriminação de ideias e opiniões".   

Oliveira (1996) afirma que "esta ferramenta é definida como um processo destinado à 

criação de ideias/sugestões criativas, que possibilitem exceder os limites e os paradigmas dos 

membros de uma determinada equipe". 

Para Marshall (2006):  

Esta ferramenta tem o intuito de expandir e delinear ideias, porém com um enfoque pré-

estabelecido. As ideias são originais de uma atmosfera sem inibições. O Brainstorming busca 

pela diversidade de opiniões, partindo de um processo baseado na criatividade e da interação 

de um determinado número de pessoas. 

Ainda segundo o autor, o Brainstorming é dividido em três fases: 

a) Clareza e objetividade na apresentação do assunto, problema ou situação. 

b) Geração e documentação das ideias. 

c) Análise e seleção das ideias. 

4. Estudo de Caso 

A empresa estudada é uma siderúrgica multinacional de grande porte e possui cerca de 

80 mil colaboradores no mundo. Por ser uma das principais fornecedoras de aço longo especiais 

das Américas, essa empresa atua em mais de 14 países, com operações na Europa, Ásia e 

Américas. Um grande destaque para essa empresa é que parte de sua matéria-prima é reciclada, 

ou seja, transforma milhões de toneladas de sucata em aço. 

No Brasil, suas operações ficam em diversos estados, atendendo não só os setores da 

construção civil, mas também a agropecuária e a indústria automotiva. Seus produtos 

encontram-se no dia a dia das pessoas, como por exemplo nos empreendimentos residenciais, 

shopping centers, rodovias, entre outros. 
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O estudo foi feito em apenas uma unidade que está situada no estado de São Paulo, com 

uma média de 200 colaboradores. Esta unidade é pequena comparada a outras e possui um 

layout diferente, pois tem um único pátio de manobras, uma única ala de amarração e vários 

tipos de materiais estocados em um único lugar por conta da falta de espaço. 

A unidade estudada não vem apresentando bons resultados em relação ao tema 

abordado, por esse motivo o estudo será aprofundado para identificar e analisar os problemas 

que fazem com que esse indicador fique tão elevado e consequentemente gerando insatisfação 

de clientes. Será proposto um plano de ação buscando novas maneiras de realizar a atividade, 

novos hábitos de melhorias, padronização de atividades entre outras coisas. 

O processo atual da empresa segue um fluxo que se inicia quando o analista de 

transporte identifica uma carga disponível no sistema que é gerada por vendas, e solicita uma 

ordem de criação de transporte para a transportadora. A transportadora então, emite um boleto 

contendo informações de qual material será carregado e entrega para a equipe de logística, a 

qual irá efetuar o carregamento. Quando o veículo chega na empresa ele é liberado pela portaria 

e aguarda em um local apropriado para que a equipe possa verificar as condições do veículo, 

para saber se o mesmo está com algum problema que possa atrapalhar no processo de 

carregamento, como por exemplo, falta de cintas para amarração, má condição do assoalho, 

farol quebrado, entre outros itens. 

Após a etapa descrita acima o veículo é liberado para a primeira pesagem e direcionado 

para a ala onde se encontra o material mencionado no boleto, onde começa então o 

carregamento. Devido ao tipo de material, o carregamento é feito principalmente com o auxílio 

de ponte rolante. Após finalizar o carregamento o motorista é acionado para deslocar-se até a 

área de amarração, seguir para a segunda pesagem e aguardar a emissão da nota fiscal, para 

então obter a liberação final do processo e efetuar a entrega ao cliente. 

O indicador possui atualmente uma meta de 360 minutos, ou seja, o veículo fica em 

média 6 horas na empresa para efetuar todo o processo, porém esse tempo médio pode ter um 

desvio para mais ou menos. O tempo de permanência dos veículos começa a ser mensurado a 

partir do momento em que a ordem de transporte é registrada no sistema até a emissão da nota 

fiscal.  

A ferramenta utilizada como base para o desenvolvimento do estudo de caso foi o 

PDCA, que visa alcançar o resultado esperado através de um passo a passo contendo quatro 
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etapas, sendo, planejamento, execução, checagem e ação. O caso está direcionado para a etapa 

de Planejamento, onde a primeira atividade é a identificação do problema, no qual trata-se do 

aumento do tempo de permanência dos veículos (TPV) de um ano para o outro.  

Com o intuito de otimizar o TPV, foi necessário analisar o comportamento do indicador 

durante a segunda atividade do Planejamento. O ano de 2014, foi escolhido para ser analisado 

por ter sido um ano com baixo nível de serviço, devido ao alto índice de reclamações de clientes 

relacionadas a diversos motivos, como qualidade do produto, mas principalmente atraso na 

entrega. 

Outro fator em destaque para o ano em questão, foram também as reclamações 

relacionadas aos prestadores de serviço (motoristas). O principal motivo das reclamações era o 

tempo de espera tanto para liberação da entrada na fábrica quanto ao tempo de espera do 

carregamento. 

A figura 1 representa o desempenho do indicador durante todos os meses do ano. 

Analisando o gráfico é possível observar que apenas três meses ficaram acima da meta, Março, 

Abril e Maio, devido a uma mudança de sistema o que afetou o controle na emissão de nota 

fiscal, ou seja, foi um problema atípico. Analisando o ano como um todo, é possível concluir 

que o resultado foi satisfatório, pois sua média anual foi de 356 minutos, ficando abaixo da 

meta de 360 minutos. 

Figura 1 - Resultados do TPV - 2013 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A Figura 2 ilustra uma comparação entre os dois anos, onde é possível perceber a 

diferença de um mesmo mês entre os dois anos. A análise evidencia um aumento de 49% no 

resultado do indicador do ano de 2013 para 2014, o que representa aproximadamente 3h a mais 
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no tempo de permanência dos veículos. Esse aumento impactou não só no nível de serviço, mas 

também no dia a dia dos prestadores de serviço (motoristas), pois estes passaram a permanecer 

mais tempo dentro da fábrica aguardando a liberação do seu veículo. 

Figura 2 - Comparação dos resultados do TPV entre os anos 2013 e 2014 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

Para entender o motivo das reclamações e compreender o aumento de 49% do indicador 

de TPV, dois tipos de reuniões foram feitos, uma individual com cada área afetada pelo 

processo e a outra com todas as áreas juntas realizando uma sessão de Brainstorming. As 

reuniões foram agendadas para obter a participação de todos os envolvidos, sendo eles, chefe 

de logística, transportadoras, líder da equipe de carregamento, analista de transporte e 

expedição. 

Durante as reuniões individuais foi observado um bloqueio da área que estava sendo 

entrevistada, pois a mesma não apontava nenhum possível problema de sua área, apenas de 

outras. Para obter mais clareza e qualidade das informações foi necessário realizar uma sessão 

de Brainstorming, que trata-se de uma discussão coletiva, estimulando o pensamento de cada 

participante, onde o mesmo pode expor suas ideias sem restrições.  

A reunião coletiva foi mais produtiva, pois nela foi possível verificar a espontaneidade 

dos participantes, pois todos estavam no mesmo local e abordando o mesmo assunto. Cada um 

relatou os problemas internos de sua área e também das demais e com isso surgiram diversos 

pontos levantados sobre o TPV. 

Os principais pontos levantados nas reuniões, os quais impactam diretamente no 

aumento do TPV, foram constatados no estudo de campo e listados abaixo. 
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a) Dificuldade durante a movimentação do material do estoque para o local 

de carregamento: devido ao alto número de quebra dos dispositivos móveis 

b) Dificuldade para controlar a saída do motorista: foi constatado que o 

motorista não informa a sua saída e demora para retornar ao local.  

c) Fila de veículos aguardando para efetuar o carregamento: durante o 

levantamento foi percebido que muitos veículos direcionados para um mesmo local. 

d) Falta de comunicação entre as áreas durante as etapas do processo: foi 

observado que uma área não tem conhecimento sobre o status de cada veículo. 

e) Confronto de horários entre carregamento e descarga de matéria prima: 

foi percebido que diversas vezes o carregamento teve que ser interrompido devido a 

descarga de matéria prima que seria feita na mesma ala. 

f) Veículo inadequado para o carregamento: foi verificado que muitos 

veículos apresentam condições irregulares para efetuar o carregamento, como por 

exemplo falta cintas para amarração, peças quebradas, má condições do assoalho, etc. 

Para a execução da terceira atividade da etapa de Planejamento do ciclo PDCA, foi 

utilizado o Diagrama de Ishikawa, para distinguir e enxergar através de um agrupamento as 

causas de um problema. 

O diagrama, com os resultados apresentados na figura 3 foi elaborado afim de detectar 

quais causas apresentam o maior impacto no problema e eliminar as informações 

desnecessárias. 

Figura 3 - Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Após a identificação das causas, foi possível identificar que dentre as seis categorias do 

Diagrama de Ishikawa, sendo, Método, Mão de obra, Máquina, Meio Ambiente, Medição e 

Material, a maioria das causas encontra-se na categoria Método.  

A última atividade da etapa do planejamento consiste na elaboração de um plano de 

ação. Com o resultado obtido através Diagrama, o plano de ação foi elaborado e validado 

posteriormente pelas áreas afetadas, para que fosse possível identificar em cada causa, o que 

será feito, para qual finalidade, quem fará, quando, onde e como. A figura 4 representa o plano 

de ação que foi elaborado. 

Figura 4 - Plano de Ação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A partir dos conceitos estudados e dos dados coletados, foi possível elaborar um método 

de análise que pode ser aplicado em diversas situações. A ferramenta base utilizada neste estudo 
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de caso foi o PDCA, e com isso, foi possível estabelecer uma sequência de passos a serem 

cumpridos afim de obter uma melhoria contínua. 

Após elaborar este método de análise genérico, que pode ser utilizado em diversos 

problemas, o mesmo foi aplicado no estudo de caso abordado, que trata-se, do tempo de 

permanência dos veículos. 

Com a aplicação deste método, foi possível obter os seguintes resultados como mostra 

a figura 5. 

Figura 5 - Métodos de Análise/Tempo de Permanência dos Veículos 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

Para comprovar fundamentos teóricos da metodologia da gestão da qualidade no 

problema do tempo de permanência dos veículos, ferramentas como Ciclo PDCA, 

Brainstorming, Diagrama de Ishikawa e 5W2H, foram utilizadas para verificar se existia a 

possibilidade de otimizar este tempo.  

Após a utilização dessas ferramentas foi possível levantar dados suficientes para analisar 

e investigar as principais causas de um problema, entender os principais pontos que impactavam 

no aumento do tempo de permanência dos veículos, e por fim, traçar um plano com possíveis 

melhorias para o processo. 
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Pode-se concluir que, foi possível propor e aplicar um método de análise para otimizar 

o tempo de permanência dos veículos em uma empresa siderúrgica através da aplicação de 

ferramentas da qualidade, atingindo assim, o objetivo proposto deste estudo de caso. 
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Resumo: Os Programas Trainees são um mecanismo recente de capacitação, preparo e 

alinhamento do funcionário às empresas e resultados que buscam alcançar. O objetivo desta 

pesquisa foi testar o Impacto em Profundidade de Programas Trainees no desempenho dos 

egressos. O estudo foi composto por três processos: Mapeamento de competências 

técnico/cognitivas e comportamentais/afetivas; Construção e validação de um instrumento de 

avaliação de impacto em profundidade; Comparação das medidas de desempenho 

comportamental antes e após a realização dos Programas Trainees. As respostas de 161 

participantes, de dez cursos diferentes na Universidade de Brasília, foram submetidas a análises 

descritivas. Os resultados finais da pesquisa mostraram que os Programas Trainees tiveram 

impacto sobre o desempenho de egressos, considerando as análises feitas. Esse impacto foi 

baixo nas competências comportamentais e positivo nas competências técnicas. 

Palavras-chave: Impacto do treinamento, Competências, Desempenho. 

 

1. Introdução 

Para alcançar maior competitividade organizacional deve-se qualificar e capacitar os 

colaboradores para que consigam alcançar os melhores resultados. A busca por essa qualidade 

exige melhor preparo dos funcionários que entregam produto ou serviço. Em grande parte das 

empresas no mercado atual, esse preparo é chamado de Programa Trainee (DIAS, 2014). 

O Programa Trainee é uma forma de treinar e selecionar o funcionário, alinhando-o aos 

objetivos e negócio da organização, ou seja, consiste em processos de seleção e treinamento. 

Visa o desenvolvimento de determinadas competências para que os trainees entrem 

devidamente preparados e alinhados com a organização e suas exigências, atingindo o 

desempenho que se espera deles (SILVA; COSTA; DIAS, 2016). As empresas têm adotado 
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cada vez mais os Programas Trainees. Estas investem tempo, dinheiro entre outros esforços, 

esperando o retorno em forma de desempenho e eficiência por parte dos funcionários 

(SARAIVA; MOTA; COUTO, 2015) 

Apesar de haver muitos estudos na área de treinamento, não é muito explorado esse tipo 

específico de treinamento que envolve tanto planejamento e investimento. Há o questionamento 

sobre o retorno desse investimento e se o treinamento afeta o que se espera dos funcionários: o 

desempenho esperado e as competências que os Programas Trainees se propõem a desenvolver 

(GODOI; PEGORELLI; SILVA, 2010). 

O estudo justifica-se pela realização, de forma completa e aprofundada, da avaliação do 

impacto de Programas Trainees sobre o desempenho dos participantes, pela aplicação de um 

mesmo questionário (construído e voltado para o público em específico). Essa avaliação foi 

feita comparando os momentos de pré-treinamento e pós, sendo os instrumentos aplicados em 

empresas juniores. 

Academicamente este estudo buscou objetivar avaliar o impacto dos Programas 

Trainees das empresas selecionadas no desempenho dos egressos. Para isso foram delimitados 

como objetivos específicos: a) mapear competências técnico/cognitivas e 

comportamentais/afetivas dos egressos dos Programas Trainees; b) comparar as medidas de 

desempenho comportamental antes a após a realização dos Programas Trainees. 

  

2. Referencial Teórico 

Coelho Junior e Borges-Andrade (2008) afirmam que a aprendizagem no trabalho pode 

ser resultante de processos formais ou informais. Os formais seriam, no caso, treinamento, 

desenvolvimento e educação. O autor especifica que esses processos têm por finalidade 

preparar o indivíduo pela aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes cobradas pela 

organização para desempenhá-las após o treinamento. Os processos informais seriam relativos 

à aprendizagem de forma espontânea, pelo contato com outras pessoas, autodidatismo, ou pela 

experiência no ambiente de trabalho. Pode-se, então, assumir que o treinamento é um dos 

principais mecanismos responsáveis pela ocorrência da aprendizagem nas organizações. 

Para Abbad (1999), a aprendizagem compreende os conhecimentos adquiridos durante 

o treinamento, e se insere no primeiro dos níveis organizacionais, o individual. Coelho Junior 
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e Borges-Andrade (2008) e Carbone, Brandão e Leite (2009) afirmam que aplicação da 

aprendizagem no trabalho gera o desempenho expresso pelos comportamentos que a pessoa 

manifesta e como consequência realizações e resultados. Logo, a aprendizagem é o momento 

da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para que sejam expressados como 

desempenho. Abbad (1999) afirma que avaliar um treinamento visa ao controle de seus 

resultados, abrangendo processos de coleta, mensuração, análise e interpretação de dados sobre 

os desempenhos finais apresentados pelos indivíduos e obtidos em razão desse treinamento.  

A partir das afirmações dos autores, conclui-se que a avaliação é um processo 

acumulativo com o propósito de obter informações ao final ou após o treinamento para verificar 

a capacidade do TD&E de produzir resultados. 

O Modelo de Abbad e Mourão (2012), traz as classificações de domínios que 

competências adquiridas pela transferência de aprendizagem no nível do indivíduo podem se 

enquadrar: a) afetivos (atitudes frente a pessoas, objetos e aspectos de trabalho, sobre si próprio 

e sobre a aprendizagem); b) cognitivos (conhecimentos, habilidades e estratégias); c) 

psicomotores (aspectos físicos). 

Segundo Meneses, Zerbini e Abbad (2011), o modelo de Avaliação em TD&E de 

Kirkpatrick (1976) no que diz respeito a curto prazo esse modelo está ligado à Aprendizagem, 

pela mudança de comportamento que ocorre do início ao fim do treinamento. Por sua vez, o 

impacto do treinamento na organização só pode ser observado nas etapas posteriores, a longo 

prazo. 

Borges-Andrade (1982) propõe o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS). 

É considerado “Integrado” por considerar diversas variáveis para o atingimento dos objetivos 

e resultados. Essas variáveis são divididas em: insumos, procedimentos, processos, resultados 

e ambiente. 

O modelo construído por Abbad (1999), conhecido como IMPACT (Modelo de 

Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho), analisa as variáveis que interferem no 

desempenho do indivíduo no contexto organizacional. Faz a relação de múltiplas variáveis e 

variáveis-critério dentro dos três níveis de avaliação (reação, aprendizagem e impacto do 

treinamento no trabalho). Observa-se, então, que, em todos os modelos, há dois momentos de 

avaliação do treinamento sobre o desenvolvimento de competências: a aprendizagem, que 
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medirá a aquisição de competências do início ao fim do treinamento; e no momento pós-

treinamento, no qual será avaliado o impacto que o treinamento teve no trabalho no indivíduo. 

Segundo Pilati e Abbad (2005), quando se trata da área de TD&E, o que mais interessa 

é examinar o efeito do treinamento sobre os níveis de desempenho, identificar fatores restritivos 

e facilitadores de uso daquelas habilidades, capacidades e atitudes e as condições necessárias 

para que tais níveis melhorem. Logo, afirmam que a transferência de aprendizagem é, de fato, 

o impacto do treinamento no trabalho. Os mesmos afirmam que transferência de aprendizagem 

é a aplicação eficaz no trabalho dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos em 

treinamento. Esse conceito descreve um dos processos centrais de interesse dos modelos de 

avaliação de treinamento, no nível de comportamento no cargo, sendo a natureza disposicional 

daquilo que é transferido do treinamento para o local de trabalho. Essa transferência foi 

chamada por Hamblin (1978) de Impacto de Treinamento em Profundidade. 

Segundo Coelho Junior e Abbad (2013), a avaliação do impacto em profundidade é 

referente aos resultados de um treinamento específico, em que se avalia o quanto as 

competências desse treinamento estão sendo aplicadas no trabalho, em pelo menos três meses 

após sua conclusão. A medida mensura o comportamento do indivíduo no cargo a partir de itens 

de verificação extraídos dos objetivos instrucionais. Meneses, Zerbini e Abbad (2010), 

indicadores ou medidas de profundidade, representam mudanças no desempenho em tarefas 

diretamente relacionadas aos objetivos e conteúdos ensinados no treinamento em questão. 

De acordo com Soares e Andrade (2010), o comportamento do indivíduo no cargo é 

representado pelas competências individuais. Afirmam também que a partir da delimitação das 

competências individuais é possível o alcance dos objetivos organizacionais. 

Saraiva, Mota e Couto (2015) afirmam que para alcançar um nível de competitividade 

no mercado atual, cada vez mais empresas tem investido nessa captação de jovens profissionais, 

com o objetivo de prepará-los para postos estratégicos de forma que fiquem responsáveis pelo 

futuro da organização. Também constatam que só em 2012 foram abertos mais de 50 processos 

seletivos de Programas Trainees para jovens recém-formados. Durante o Programa Trainee, há 

constante avaliação do desempenho dos participantes selecionados, tendo como objetivo o 

controle do desempenho do trainee naquilo que faz e decisões que toma. As avaliações devem 

ser construtivas, guiando o trainee a corrigir atitudes que não contribuam ou não estejam 

alinhadas com a organização. Os mesmos autores levantam que o treinamento é um momento 
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de desenvolvimento e autoconhecimento, visto que o trainee ainda não está preparado para 

definir qual o melhor rumo para sua carreira, pois apenas a experiência durante treinamento irá 

conduzir ao autoconhecimento de como será seu desempenho nesse. 

 

3. Método 

O presente estudo foi realizado a partir da abordagem mista: qualitativa e quantitativa, 

tendo recorte transversal. O estudo foi realizado em Programas Trainees de empresas juniores 

da Universidade de Brasília. Foram analisadas oito empresas, compondo dez cursos de 

graduação.  

O principal instrumento de pesquisa foi um questionário resultante do mapeamento de 

competências a serem desenvolvidas pelo Programa Trainee. Para as entrevistas de 

mapeamento de competências relevantes, foi elaborado e aplicado um roteiro composto por 72 

itens relativos às competências levantadas na análise documental. Ele foi dividido em 

competências comportamentais e técnicas e para cada competência foram incluídas duas ou três 

perguntas complementares para especificar conceitos relativos a ela, tornando a entrevista 

exaustiva. Na validação teórica, foi utilizado um instrumento composto por competências 

técnicas e comportamentais, no qual os itens foram embaralhados para que o avaliador os 

categorizasse. Ao lado de cada item, foi separado um espaço para “observações”, para que o 

avaliador adicionasse sugestões de melhora aos itens. 

Na validação de conteúdo, foram escolhidos professores especialistas na área de Gestão 

de Pessoas, por terem conhecimento aprofundado na área e sobre Gestão de Competências, 

contribuindo para a descrição e tipologia de competências propostas para o questionário. Na 

validação semântica, foram entrevistados dois trainees em cada empresa, com exceção de uma, 

em que nenhum trainee foi entrevistado, sendo o total de 14 entrevistados. A amostra compôs 

o total de 240 pessoas e o número de respondentes do questionário foi de 161 pessoas, 

representando 67% da amostra total. 

Após essa etapa foi finalizado o instrumento de avaliação de impacto dos Programas 

Trainees sobre o desempenho, sendo um questionário de autoavaliação contendo 48 

itens/competências, sendo 22 comportamentais e 26 técnicas. A escala utilizada no questionário 

foi Likert, composta por um conjunto de itens que pedem que o sujeito se avalie manifestando 
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o grau de concordância desde de “Discordo Totalmente” (nível 1) até o “Concordo Totalmente” 

(nível 5). 

3. Resultados e Discussão 

As competências levantadas na análise documental foram classificadas em 

comportamentais e técnicas, que tem a função de compor o perfil. Bernardoni (2010) afirma 

que os CHAs definidos no mapeamento compõem o perfil de competências que se espera que 

o profissional desempenhe em sua função. 

As competências, tanto técnicas como comportamentais, originalmente identificadas 

nos documentos foram submetidas a uma análise prévia com vistas à eliminação de problemas 

de sobreposição e subjetividade, como recomendado por Carbone, Brandão e Leite (2009). De 

acordo com os autores, essa análise prévia visou ao atendimento dos seguintes critérios 

adotados em análises de conteúdo: a) homogeneidade interna (cada competência é composta 

por elementos relacionados); b) heterogeneidade externa (as competências têm de ser diferentes 

entre si).  

De 32 itens (competências comportamentais) propostos, 22 foram validados pelos 

juízes, correspondente a uma porcentagem de 69% de aprovação; de 34 itens (competências 

técnicas) propostos, 26 foram validados pelos juízes, correspondentes a uma porcentagem de 

76% de aprovação. Após a validação dos juízes das competências comportamentais e técnicas, 

os itens do instrumento (questionário) a ser aplicado para avaliar o impacto do Programa 

Trainee ficaram conforme detalhamento constante dos Quadros 1 e 2. 
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Quadros 1 e 2 – Competências/Itens do questionário a ser aplicado                

                 
Fonte: elaborado pela autora 

Foram avaliadas 48 competências, sendo 22 comportamentais e 26 técnicas. Essa 

avaliação foi aplicada em dois momentos e em dois públicos diferentes. O questionário foi 

aplicado no início dos Programas Trainees em um público de 103 trainees, que foi chamado de 

T1, e foi aplicado três meses após o programa finalizado em outro público compondo 58 

membros efetivos, chamado de T2. Logo, T1 representa o momento “pré-treinamento” e T2, o 

momento “pós-treinamento”. O objetivo foi avaliar o impacto em profundidade sobre o 

desempenho dos egressos dos Programas Trainees, comparando os resultados entre os 

momentos T1 e T2. Ou seja, foi observado se, do momento T1 para o T2, as competências 

foram desenvolvidas ou tiveram melhora, visto que para Carbone, Brandão e Leite (2009), o 
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desempenho é a expressão das competências adquiridas, nesse caso, nos treinamentos. 

Analisando separadamente as competências comportamentais e técnicas, as Tabelas 1 e 2 

mostram os resultados das competências comportamentais. 

Tabela 1 – Impacto do Programa Trainee em Competências Comportamentais
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Tabela 1 – Impacto do Programa Trainee em Competências Comportamentais (continuação)

Fonte: elaborado pela autora 

De forma geral, em termos comportamentais, o treinamento não influenciou muito no 

desempenho dos egressos. Em grande parte dos itens, não se observou mudança do momento 

pré-treinamento (T1) para o pós-treinamento (T2).  

Entre 22 competências comportamentais, o Programa Trainee teve impacto ou algum 

tipo de mudança de comportamento em duas competências: “Proponho ideias ou acordos a 

partir de interesses nem sempre convergentes”, com t = 3,55 e sig = 0,001; “Realizo tarefas que 

estão além das minhas obrigações, colaborando com as necessidades da empresa”, que recebeu 

t = 2,09 e sig = 0,038. A competência “Persisto nas atividades mesmo diante de dificuldades” 
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obteve resultado negativo, com t = -2,02 e sig = 0,045, logo apesar de sua significância ter sido 

menor que 0,05, não pode se afirmar que sofreu impacto. 

Analisando mais profundamente, percebe-se que o principal motivo de o impacto do 

treinamento ter sido baixo sobre as competências comportamentais foi o fato de que a 

autoavaliação dos trainees foi consideravelmente alta. Quando comparados os resultados de 

autoavaliação dos trainees com os resultados dos membros efetivos, a diferença é baixa. Foram 

levantadas então hipóteses que explicassem essa alta avaliação por parte dos atuais trainees. 

Uma crítica levantada pelas áreas de treinamento nas Empresas Juniores, refere-se à 

autocrítica por parte dos trainees no início do treinamento. Os Programas Trainees são um 

período intenso de autoconhecimento conforme Saraiva, Mota e Couto (2015), em que 

comportamentos e conhecimentos são postos à prova. O ponto é que, ao final do Programa 

Trainee, os membros efetivados podem ter desenvolvido autocrítica e autoconhecimento e 

sabem se avaliar mais criticamente. O trainee, por sua vez, ainda não se “testou” da mesma 

forma. No início do treinamento, não conhecem tão profundamente falhas próprias em 

determinadas situações. Pelo contrário, realmente podem acreditar que têm uma competência 

desenvolvida. 

Outra hipótese é que a maioria das competências comportamentais são cobradas também 

nos Processos Seletivos dessas empresas, logo os trainees já possuem de alguma forma muitas 

competências comportamentais que o Programa Trainee se propõe a desenvolver. Nesse caso, 

realmente podem estar sendo muito criteriosos e exigentes na cobrança das competências no 

Processo Seletivo. 

Também deve-se considerar que é naturalmente difícil mudar o comportamento das 

pessoas, visto que competências comportamentais/afetivas são intrínsecas das pessoas. Para que 

isso ocorra, deve-se, no mínimo, passar por experiências muito intensas, impactantes ou 

mudanças a longo prazo. Silva, Rothermel, Pereira (2016) afirmam que aspectos como atitudes 

e competências interpessoais são desenvolvidos a médio/longo prazo, visto que seu 

desenvolvimento não ocorre facilmente.   

A última hipótese é referente à desejabilidade social por parte dos trainees atuais. Antes 

da aplicação do questionário, foi esclarecido para os trainees que, visto que eles estão no início 

do Programa Trainee, não precisam ficar receosos em se avaliarem em valores baixos nas 
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competências. A hipótese é que os trainees também podem se sentir mal ou receosos em se 

avaliar em valores menores, mesmo com as respostas sendo anônimas. 

Em relação às competências técnicas, o impacto foi maior quando comparado às 

comportamentais. De 26 competências, o Programa Trainee teve impacto em 16, ou seja, 

aproximadamente metade. A Tabela 3 apresenta os resultados referentes às competências 

técnicas. 
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Tabela 3 – Impacto do Programa Trainee em Competências Técnicas
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Tabela 3 – Impacto do Programa Trainee em Competências Técnicas (continuação)

Fonte: elaborado pela autora 

O Programa Trainee impactou significativamente mais as competências técnicas do que 

as comportamentais, sendo pelo menos seis vezes maior. Comparando os Planos de 

Treinamento com o perfil cobrado nos Processos Seletivos, percebe-se que grande parte das 

competências cobradas na seleção são comportamentais, logo muitas pessoas podem estar 

entrando com essas competências comportamentais desenvolvidas. Quando se analisam os 

Planos de Treinamento, observa-se que estes são voltados para preparar os trainees para cargo 
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ou função específica. Logo, o trainee terá que aprender conhecimentos e habilidades voltados 

para o que desempenhará futuramente. O Programa Trainee não deixa de ser voltado para o 

desenvolvimento de competências comportamentais, mas nas empresas observadas, em 

princípio, ele se propõe a capacitar o trainee em conhecimentos e habilidades que terá que 

aplicar nas funções que terá que exercer. 

A maioria das competências técnicas que não tiveram impacto do Programa Trainee 

pode estar relacionada à postura do trainee como estudante, tanto em relação à universidade 

como às etapas anteriores ou outras experiências. De acordo com o modelo de avaliação de 

Borges-Andrade (1982), correspondem aos insumos (fatores físicos e sociais, provenientes de 

experiências anteriores).  

Outra hipótese que explica essa discrepância entre competências técnicas e 

comportamentais são os métodos, instrumentos ou estratégias que estão sendo ou não utilizados 

para o desenvolvimento das competências comportamentais. As competências técnicas podem 

ser desenvolvidas por meio de aulas planejadas no cronograma, entregas de trabalhos (cobrados 

por todas as empresas), testes, provas, ou seja, estratégias de curto prazo e as comportamentais 

dificilmente serão mudadas por esses mesmos métodos no mesmo espaço de tempo, segundo 

Silva, Rothermel, Pereira (2016). Talvez não estejam utilizando ou pensando em formas 

eficientes de desenvolvê-las, quando poderiam aplicar diferentes situações ou dar novas 

responsabilidades aos trainees. 

Talvez três meses após o treinamento não seja tempo suficiente para avaliar o 

desempenho das competências adquiridas. No momento em que se é trainee, pelo menos nas 

empresas juniores, não se percebe muitas vezes o impacto direto dos trabalhos ou estudos 

realizados na empresa em si. Nesse momento, a preocupação do trainee pode não ser o impacto 

do seu trabalho na empresa e nos resultados dessa, e sim ser efetivado, alcançar boas notas e 

resultados para que seja selecionado, como afirmado por Silva, Costa de Dias (2016).  Quando 

se é efetivado e o membro começa a ter experiência e contato com o trabalho e percebe o 

impacto direto de suas ações em resultados da sua área ou mesmo da empresa, ou seja, a 

aplicação eficaz do que foi aprendido no treinamento (PILATI; ABBAD, 2005). A partir desse 

momento é possível que seja mais eficiente o desenvolvimento das suas competências: técnicas, 

por perceber a real aplicação do que aprendeu no treinamento no seu dia-a-dia e podendo até 

revisar determinados assuntos ensinados no Programa Trainee; e comportamentais, pela 
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vivência de situações reais, adaptação crescente à rotina e ao perfil da empresa, como a 

convivência com sua área, outros funcionários, superiores e stakeholders externos. 

A partir dessas considerações, pode-se inferir que o Programa Trainee teve impacto no 

desempenho dos egressos, visto que, em grande parte, foram desenvolvidas as competências 

técnicas voltadas ao desempenho de funções específicas no cargo eventualmente assumido 

pelos trainees efetivados. E mesmo as competências comportamentais sendo desenvolvidas a 

longo prazo e os trainees entrando com estas, em grande parte desenvolvidas, ainda assim o 

treinamento impactou uma porcentagem delas. 

3. Considerações Finais 

Programas trainee são considerados estratégicos pela capacidade de alinhamento de 

competências individuais aos objetivos e contexto da organização. No presente estudo, o 

desenvolvimento das competências de egressos por meio dos Programas Trainee estudados foi 

baixo, quando se trata do desenvolvimento de competências comportamentais, e razoável em 

relação às competências técnicas, demonstrando possíveis lacunas instrucionais ou a 

necessidade de redefinição dos objetivos de Programas Trainee. Não obstante, os programas 

desenvolveram competências técnicas dos egressos, abrangendo grande parte das competências 

propostas pelos treinamentos. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, visto que: foram mapeadas competências 

técnico/cognitivas e comportamentais afetivas a serem desenvolvidas em Programas Trainees 

e, em seguida, comparadas as medidas de desempenho percebido antes e após a realização dos 

Programas Trainees. Os resultados dessa comparação mostraram percepção de melhor 

desempenho por parte dos egressos após o programa. 

A presente pesquisa, no entanto, apresenta limitações com relação a abrangência da 

amostra dos cursos, tendo em vista a limitação da coleta ao período de um ano. A ampliação da 

amostra, assim como a opção por uma categorização de competências técnicas de forma 

especifica por curso, ao invés do modelo transversal utilizado, são pontos de aprimoramento.  

Dessa forma, a pesquisa visa contribuir para a gestão de treinamentos, no campo das 

empresas juniores e estudos do MEJ (Movimento de Empresas Juniores). Como possível 

agenda de pesquisa, propõe-se a adaptação da metodologia apresentada a outros contextos 

organizacionais, como forma de se avaliar de forma estruturada treinamentos de natureza 

estratégica. Para tanto, sugere-se que se realizem estudos separadamente, por organização com 
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instrumentos específicos, que delimitem e avaliem de forma mais criteriosa as competências a 

serem desenvolvidas, principalmente as técnicas. 

A metodologia tem por objetivo aperfeiçoar também os programas de treinamentos 

estratégicos, como os Programas Trainee. Dessa forma, profissionais da área de treinamento 

podem: elaborar objetivos instrucionais de forma alinhada a gestores e às diretrizes da empresa; 

associar as competências a serem avaliadas aos objetivos instrucionais; revisar continuamente 

as competências e sua importância para a organização; desenvolver planos de treinamento, 

cronogramas, planos de aulas e outras atividades, focadas no desenvolvimento de 

competências; e, principalmente, avaliar os três momentos do treinamento: pré-treinamento, 

fim do treinamento e pós-treinamento.  
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Resumo: Este artigo teve como objetivo identificar as competências gerenciais dos gestores 
das micro e pequenas empresas - MPEs - localizadas na rota turística rural Caminho do Vinho, 
no município de São José dos Pinhais-PR, relacionando-as com as características locais 
encontradas. O assunto inseriu-se no contexto da representatividade do impacto das decisões 
ou indecisões dos gestores ou proprietários das MPEs para a sobrevivência ou não dessas 
empresas, causadas, principalmente, pela gestão empresarial deficiente. A metodologia 
utilizada, quanto aos fins, foi exploratória, em relação à abordagem foi qualitativa e quantitativa 
e quanto aos meios, bibliográfica, documental e de campo. Aplicou-se um questionário que 
contou com a participação de 33 gestores respondentes. Na análise dos resultados foram 
utilizadas técnicas de estatística descritivas e também os testes não paramétricos de correlação 
de Spearman e do qui-quadrado. Confirmou-se que há algumas associações e correlações 
parciais entre as competências gerenciais avaliadas com algumas características comuns dos 
gestores e de seus empreendimentos.  
Palavras-chave: Gestão Empresarial, Competências, Competências Gerenciais. 
 

1. Introdução 

A realidade empresarial atual é dinâmica, complexa e depende de muitos fatores, entre 

eles lugar, cultura, economia, setor, etc. Com a gestão isso não é diferente, as formas de se 

dirigir os negócios podem ser distintas, ter particularidades e requer competências gerenciais 

específicas. Diante disso, conhecer as competências gerenciais conforme a percepção dos 

gestores pode trazer um conjunto de informações valiosas para a orientação das organizações 

(FIUZA, 2010). Além disso, as competências gerenciais dos empresários também exercem 

papel fundamental nas decisões que permitam uma gestão eficaz e eficiente, o que não é 

diferente para a administração das micro e pequenas empresas-MPEs, já que, via de regra, a 

forma de gestão nelas, muitas vezes, é o retrato do seu proprietário. 

No que diz respeito às MPEs, torna-se ainda relevante estudar as competências 

gerenciais dos gestores, principalmente pela importância dessas empresas, atualmente, no 

cenário socioeconômico, segundo apontam pesquisas recentes. No Brasil, segundo o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE (2014), existem 6,4 milhões 

de estabelecimentos. Desse total, 99% são MPEs. Estas respondem por 52% dos empregos com 

carteira assinada no setor privado, são responsáveis por 25% do Produto Interno Bruto (PIB), 
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geram 70% de novas vagas de empregos, por mês, no país. Das exportações do Brasil 1% são 

de MPEs.  

Ao lado dessa realidade altamente positiva, da importância das MPEs brasileiras para o 

contexto socioeconômico, existe outra que aponta para o grande índice de fechamento precoce 

dessas empresas, apesar de estar diminuindo. A pesquisa SEBRAE (2014), apontou como uma 

das principais causas do fracasso e mortalidade das MPEs, no Brasil, além da falta de 

planejamento prévio e a falta de conhecimento sobre o negócio, a má gestão empresarial.  

Decorrente disso, a falta de uma gestão competente pode ser decisiva para o fechamento das 

MPEs. 

Nesse contexto, também, torna-se importante a escolha do assunto, pela particularidade 

de se buscar características próprias que distingam a forma de gerenciar um segmento de 

negócios localizados numa zona rural e de turismo rural, ao mesmo tempo.  E, além disso, muito 

se encontra na literatura sobre competências gerenciais, mas pouco é discutido considerando-

se os gestores de MPEs, inseridos em uma localidade com as características anteriormente 

relacionadas.  

Assim, o presente artigo buscou responder a seguinte questão de pesquisa: quais as 

competências dos gestores das MPEs localizadas na rota turística rural Caminho do Vinho, 

região turística rural no município de São José dos Pinhais-Paraná, e como elas estão 

relacionadas com as características locais encontradas? 

2. Fundamentação teórica 

2.1 Competências 

O conceito de competência começou a ser discutido de forma mais efetiva, inicialmente, 

na área da Psicologia, por McClelland (1973), mais tarde por Boyatzis (1982) e depois por 

Spencer e Spencer (1993). Para esses autores, considerados da escola americana, a competência 

é vista como características intrínsecas ao indivíduo que influencia e serve de referencial para 

seu desempenho no ambiente de trabalho. Em outras palavras, para eles, ser competente é ter   

um conjunto de comportamentos e habilidades adequados (qualidades), que levam a executar 

um trabalho com um nível superior de desempenho.  

 Diferente dessa visão, autores franceses, como Le Boterf (2012) e Zarifian, (2012), em 

trabalhos posteriores, explicitaram como limitação desta corrente o fato de os conceitos 

centrarem-se excessivamente no indivíduo e nas tarefas prescritas para um cargo. Para Le 
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Boterf (2012) só se pode falar em competência quando o indivíduo mobiliza o seu repertório 

individual em diferentes contextos. Ou seja, competência é a ação.  

Em Zarifian (2012), o conceito de competência não é uma negação da qualificação, 

porém, vai além dela. Relaciona-se, também, com a capacidade do indivíduo de assumir 

iniciativas, ir além do prescrito, compreender e dominar situações em constante mudança.  

Na literatura brasileira, nota-se a influência da corrente francesa e a integração dos 

conceitos americano e francês para competência. Ruas (2010), define competência como “a 

capacidade de combinar e mobilizar adequadamente recursos já desenvolvidos” (p.46). Ou seja, 

competência não é somente um estoque de recursos que o indivíduo possui, mas a mobilização 

dessas capacidades em determinado contexto. 

Dutra (2013), também, critica o enfoque da competência sem que haja agregação de 

valores para a organização. Para esse autor, o fato de uma pessoa possuir determinadas 

qualificações não garante agregação de valor à organização. A contribuição desse autor foi 

introduzir o conceito de entrega.  

Fleury e Fleury (2011), ampliaram o significado de competência, evidenciando não 

apenas a presença de um conjunto de qualificações, como também a necessidade da 

manifestação prática delas em determinado contexto, englobando a geração de resultados 

afinados aos objetivos organizacionais. Por isso, há necessidade da agregação de valor do 

indivíduo para a organização, quando coloca em prática determinada competência. 

2.2 Competências gerenciais  

O conceito de competências gerenciais teve uma de suas primeiras contribuições em 

Boyatzis (1982), que, ao reanalisar os dados de estudos sobre o assunto, identificou um conjunto 

de características que definem um gestor ideal. Para ele, as competências dos gestores estão 

mais ligadas ao comportamento e ao exercício do cargo, independentemente do contexto em 

que o gestor está inserido. 

Em Le Boterf (2012), as competências gerenciais estão relacionadas à mobilização de 

diversos saberes e habilidades aplicados em um contexto e situação específicos. Para este autor, 

um gestor competente é aquele que sabe agir com pertinência, sabe mobilizar em um contexto, 

sabe integrar ou combinar saberes diversificados, sabe transpor, sabe aprender, e sabe se 

envolver. Ele também procurou situar as competências gerenciais num ponto convergente entre 

a pessoa (biografia pessoal), sua formação educacional e experiência profissional.  
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Segundo Ruas (2010), as competências gerenciais compreendem uma dimensão das 

competências individuais, sendo consideradas, em sua definição como “o conjunto de 

capacidades construído e desenvolvido pelo gerente e que articulado é mobilizado em função 

das diferentes situações, possibilitam o alcance das estratégias empresariais” (p. 49).  

 As competências gerenciais, em Quinn et. al. (2012), são aquelas nas quais os gerentes 

devem adquirir diferentes capacidades para transpor os desafios organizacionais. Para os 

autores, o gerenciar encontra-se em um contexto de volatilidade (mudança rápida), 

complexidade (dificuldade de entender os múltiplos fatores de mudanças e suas consequências), 

ambiguidade (várias interpretações para um mesmo fenômeno) e incerteza. Por isso, o gerente 

competente é o que enfrenta cada problema ou desafio com uma estratégia diferente, não 

repetindo, simplesmente, as mesmas soluções para todas as situações.   

Em Fleury e Fleury (2011), as competências de um gestor estão ligadas ao saber agir, 

mobilizar, comunicar, aprender, comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão 

estratégica. Esses atributos, expressos em forma de verbos, carregam em si uma visão 

pragmática, ou seja, demonstram ação, prática, movimento, habilidade prática Nesse contexto, 

é possível definir a competência gerencial como um saber agir responsável do gestor ou gerente 

que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao próprio gestor.  

 
3. Procedimentos metodológicos 

Essa pesquisa caracterizou-se, quanto aos fins, como exploratória, porque, embora haja 

muitos trabalhos sobre competências gerenciais de acordo com a percepção dos gestores, 

verificaram-se poucos estudos que abordassem esse assunto dentro do ramo rural. Do ponto de 

vista da abordagem do problema, de acordo com Creswell (2010),  foi qualitativa e quantitativa 

porque- além de ser  utilizada para avaliar o grau de percepção desses gestores uma  escala 

Likert ordinal de valores de até cinco pontos, que procurou   compreender o significado 

atribuído pelos gestores às próprias competências gerenciais, também apresentaram-se  

procedimentos quantitativos na análise dos dados, como o uso das técnicas de  estatísticas não 

paramétricas.   

  E, ainda, quanto aos meios, o estudo classificou-se como bibliográfico, documental e 

de campo (VERGARA, 2014). A amostra final, constituída por 33 gestores respondentes, foi 
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não probabilística, porque os gestores foram escolhidos de acordo com o número de MPEs em 

funcionamento no local. Para a coleta dos dados, utilizou-se de um questionário adaptado de 

Borges (2007). Recorreu-se ao alfa de Cronbach, que determina o quanto os itens de uma escala 

estão inter-relacionados, para avaliar a confiabilidade desse instrumento de pesquisa. De 

maneira geral, considera-se que uma escala tem boa consistência quando os valores de alfa são 

iguais ou superiores a 0,70 (HAIR et al., 2010).  

 O questionário foi estruturado em duas partes: a primeira composta por perguntas gerais 

sobre o perfil do gestor e também do seu empreendimento, com o objetivo de levantar algumas 

características locais gerais. A segunda, constituída por uma escala Likert de 1 a 5 pontos, em 

que o respondente tinha de escolher, para cada um dos itens apresentados, em que medida a 

competência gerencial é utilizada no desempenho das funções do gestor, contemplava 30 

variáveis que foram distribuídas em três categorias, de acordo com o referencial teórico 

adotado.  

Os dados coletados na pesquisa foram processados no programa Statistical Package for 

the Social Sicence-SPSS, versão 17.0 e avaliados os seus resultados em três etapas. 

 

4. Resultados e discussão 

4.1 Características comuns gerais dos gestores pesquisados e das suas empresas nos 
contextos em que se encontram 

Em relação a biografia pessoal dos 33 gestores respondentes, em termos de percentuais, 

93,94% são proprietários dos estabelecimentos, com vínculo familiar, e 6,06% gerentes não 

ligados à família do proprietário. Esses dados corroboram com o que diz Picchiai (2015), que a 

organização estrutural das MPEs é “hierarquizada e centralizada” (p.11) na pessoa do 

proprietário. No aspecto gênero, 21 são do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Em 

percentuais, 64% homens e 36% mulheres. Destaca-se a frente da gerência desses 

estabelecimentos rurais, um percentual considerável de mulheres. Verificou-se, pela faixa 

etária, que em torno de 63,64% dos gestores têm idade acima de 40 anos, destes, 33,34%, 

ultrapassaram os 50 anos. Em tese, os dados da idade indicam gestores mais experientes. Em 

termos de escolaridade , a maioria cursou, no mínimo, ensino médio e somando os percentuais 

dos que têm segundo grau completo e ensino superior, chega-se a 60,60% do total dos gestores, 
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o que é divergente em relação às médias nacionais, em que ao redor de 54,13% dos gestores 

rurais possuem até o ensino fundamental completo (SEBRAE, 2012).  

No quesito profissão anterior e profissão atual paralela à de gestor do empreendimento, 

apurou-se que 48,48% dos gestores tiveram como profissão anterior a de agricultor e que 

6,06%, não exerciam atividade profissional alguma. Dos 48,48% que tiveram a atividade de 

agricultor, anteriormente, e passaram a exercer a função de proprietário e gestor, apenas 18,18% 

ainda exercem, paralelamente, a atividade de agricultor. Conclui-se, assim, que os gestores 

respondentes da pesquisa que vieram da atividade da agricultura estão deixando de lado a 

identidade de agricultor e assumindo com mais ênfase a função de comerciante ou prestador de 

serviços.  

 . Em relação aos estabelecimentos locais, no aspecto tempo de atividade, mais da 

metade, cerca de 54,54%, tem pelo menos 11 anos de existência. A média de existência é de 

10,33 anos, e o empreendimento com mais tempo na região tem 18 anos. Conclui-se por essas 

informações, além da longevidade dessas MPEs, também, uma predominância de empresas já 

solidificadas. Ademais, tais constatações são reforçadas, pela informação levantada de que 

apenas um estabelecimento iniciou e encerrou suas atividades desde a fundação da rota turística 

rural Caminho do Vinho. 

A pesquisa também constatou que 39,40% dos gestores entrevistados iniciaram seus 

negócios no Caminho do Vinho por motivo de tradição familiar. Em decorrência dessa tradição 

familiar, levantou-se que 94,0% das MPEs locais são administrados por pessoa da própria 

família ou pelo próprio fundador ou pelos seus filhos. No que diz respeito à mão de obra 

empregada, quase metade é familiar, chegando a 49,35 e 50,65% são pessoas contratadas de 

fora da família do proprietário.  

Pela apuração também dos valores econômicos dos estabelecimentos verificou-se que o 

faturamento bruto anual informados por 30 gestores tem média, em geral, em torno de 

175.450,00 (reais). Já o resultado líquido, para a maioria dos respondentes (51,52%), é o lucro. 

E desde que a rota turística rural Caminho do Vinho teve seu início, para 75,76% dos gestores 

a rentabilidade do seu estabelecimento aumentou. 

4.2 Principais competências gerenciais levantadas dos gestores pesquisados 

Com o objetivo de mostrar a consistência e a confiabilidade das 30 variáveis de 

competências gerenciais, avaliadas por meio do uso da escala likert de 5 pontos, aplicou-se o 
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teste do α de Cronbach, utilizando-se o software SPSSv17. O resultado obtido para os 30 itens 

do questionário foi de 0,888, indicando uma boa consistência e um alto grau de confiança.  

 Constatou-se, pelas frequências em percentuais, que as competências gerenciais 

avaliadas são satisfatoriamente atendidas nas práticas da gestão desses gestores. Por categoria, 

evidenciou-se, nas competências gerenciais mobilizadas em decorrência do relacionamento 

interno e externo, que a mais praticada, em termos de percentuais, foi a que o gestor consegue 

fazer o cliente que frequenta o estabelecimento perceber o diferencial e a qualidade do produto 

ou do serviço que oferece. Essas empresas, por terem uma estrutura menos hierarquizada, 

possibilitam um contato mais próximo com o cliente, principalmente para ouvir o que ele tem 

a dizer sobre o produto ou serviço oferecido e o que pode ser melhorado, podendo tornar-se, 

este detalhe, quando bem aproveitado, uma vantagem competitiva (FLEURY; FLEURY, 2011). 

 Por outro lado, ainda com relação a essa primeira categoria, os itens que menos se 

destacaram, em termos de percentuais, foram: se eles ouvem funcionários e parentes que 

trabalham no estabelecimento e se pedem e avaliam opiniões para a tomada de decisões sobre 

o negócio. Justificava-se a pouca valorização dessas competências, porque, segundo Ferreira et 

al. (2012), a centralização das decisões na pessoa do proprietário, é uma das características 

fortes nas MPEs.  

Na categoria de competências gerenciais mobilizadas em decorrência das habilidades 

técnicas e profissionais na gestão do negócio, a mais pontuada em percentuais, em termos de 

concordância, foi a que diz que houve implantação de mudanças que têm melhorado o 

desempenho competitivo do negócio. Com menor nível de concordância, destacaram-se as 

relacionadas em decorrência dos conhecimentos, da atualização e do monitoramento do 

ambiente competitivo do negócio, que são: a busca de informações e conhecimentos com outros 

gestores da rota turística Caminho do Vinho e a utilização das informações e dos 

conhecimentos sobre os hábitos, costumes e as tradições da região. Chama atenção a pouca 

valorização, na percepção dos gestores, da utilização dos costumes, das tradições e dos hábitos 

da região, principalmente por se tratar de uma rota turística rural.  

4.3 Cruzamento de algumas variáveis do perfil geral, dos gestores e de suas empresas, com 
as competências gerenciais 

 Verificou- inicialmente se a amostra atendia aos pressupostos da normalidade para o 

encaminhamento dos testes paramétricos ou não. Para isso, foi aplicado o teste de Kolmogorov-
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Smirnov, que é indicado para esse tipo de análise (MAROCO, 2014). Adotou-se o nível de 

significância de 0,05 (5%), formando-se as seguintes hipóteses: Para Ho (hipótese nula), a 

distribuição é igual a normal quando p>0,05; Para H1 (hipótese alternativa), a distribuição é 

diferente da normal quando p<0,05. Os resultados de p-valor, em quase todas as variáveis 

competências gerenciais, ficaram entre 0,000 e 0,029, abaixo do nível de significância de 0,05 

adotado. Por isso, rejeitou-se a hipótese nula, aceitando a hipótese alternativa de que a 

distribuição não é normal. 

Em razão disso, foram empregados os testes não paramétricos de correlação de 

Spearman e o de qui-quadrado, respectivamente para variáveis ordinais (escolaridade, idade do 

gestores, tempo de existência das MPES e faturamento bruto) e nominais (tipo de administração 

e tradição familiar), a um nível de significância de 5%.  As hipóteses levantadas foram as 

seguintes:  Para H0 não há correlação ou associação entre as variáveis, quando o resultado de 

p-valor for maior do 0,05; E para H1 há correlação ou associação entre as variáveis, quando p-

valor for inferior a 0,05. E os resultantes desse teste foram apresentados nas tabelas 1 e 2. 

 
TABELA 1: Correlação de Spearman entre as categorias de competências gerenciais e as variáveis ordinais 

As categorias das competências gerenciais  
Escolaridade 

 
Idade dos 
gestores 

Tempo de 
existência  

Faturamento Bruto 

 Rho P-valor Rho P-valor Rho P-valor Rho P-valor 
Competências mobilizadas a partir do relacionamento interno 
e externo 

0,131 0,466 0,439 0,011 0,403 0,020 0,552 0,020 

Competências mobilizadas a partir da das habilidades técnicas 
e profissionais na gestão do negócio. 
 

0,100 0,579 0,315 0,074 0,531 0,001 0,494 0,007 

Competências gerenciais mobilizadas a partir do 
conhecimentos, atualização e monitoramento do ambiente 
competitivo do negócio 

0,133 0,460 0,184 0,305 0,283 0,110 0,490 0,007 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Extraídos do software SPSS 17.0. 
 
De acordo com a tabela 1, na aplicação do teste de correlação de Spearman, entre as 

variáveis ordinais, escolaridade, idade dos gestores, tempo de existência das MPEs no local e 

faturamento bruto e as três categorias de competências gerenciais apresentadas e avaliadas pelos 

gestores, chegou-se aos seguintes resultados: 

1) A variável faturamento bruto se correlacionou com as três categorias de 

competências gerenciais.  E a do tempo de existência com as competências mobilizadas em 

razão do relacionamento interno e externo e com as mobilizadas a partir das habilidades 

técnicas profissionais na gestão do negócio. No conjunto, significa dizer que o tempo de 

existência e o bom desempenho econômico das MPES locais, estão de certa forma ligadas com 

a mobilização das competências por parte de seus gestores. 
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2) A variável idade dos gestores se correlacionou com as competências mobilizadas em 

razão do relacionamento interno e externo. Nesse caso, a correlação é negativa (resultado do 

Rho, com sinal de menos, = -0,439) e, por isso, conclui-se que as variáveis variam na razão 

inversa. Ou seja, quanto mais idade os gestores têm, menos eles tendem a valorizar essa 

categoria de competências na gestão. 

Na aplicação do teste de qui-quadrado, às variáveis nominais tipo de administração e 

tradição familiar, (tabela 2), os valores resultantes não puderam ser validados na medida em 

que foi violado um dos pressupostos de sua aplicação, isto é, não mais do que 20% das células 

devem ter frequência esperada inferior a 5 (MALHOTRA, 2012). Em razão disso, ele foi 

substituído pelo exato de Fisher. Conclui-se (p-valor inferior a 0,05), que há associação entre a 

variável tradição familiar e a mobilização das três categorias de competências. Assim, 

confirma-se que as competências do gestor também se materializam, em sua prática, 

alicerçadas, segundo Le Boterf (2012), no contexto local (tradição familiar) em que elas foram 

mobilizadas. 

TABELA 2: Teste exato de Fisher entre as categorias de competências gerenciais e as variáveis nominais 

As categorias de competências gerenciais 
Tipo de 

administração 
Tradição 
Familiar 

  P-valor - P-valor - 

Competências gerenciais mobilizadas a partir do relacionamento interno e externo 0,542 0,025 

Competências gerenciais mobilizadas a partir da das habilidades técnicas e profissionais na gestão 
do negócio 
 

0,562 0,005 

Competências gerenciais mobilizadas a partir do conhecimentos, atualização e monitoramento do 
ambiente competitivo do negócio 

0,640 0,003 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). Extraídos do software SPSS 17.0. 
 
5. Conclusões 

 

Este artigo teve como objetivo identificar as competências gerenciais dos gestores das 

MPEs, da rota turística rural Caminho do Vinho, relacionando-as com as características locais 

encontradas.  

Ao buscar explicações que fundamentassem a ênfase dos gestores em determinadas 

competências em detrimento de outras, considerou-se o contexto local em que elas foram 

mobilizadas ou não. No cruzamento de algumas dessas características locais encontradas  com 

as competências  desses gestores, por meio da aplicação das provas não paramétricas de 

correlação de Spearman e do qui-quadrado exato de Fisher, foi possível confirmar   que há 

relações entre as competências gerenciais dos gestores da rota Caminho do Vinho com o bom 
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resultado econômico alcançado pelos estabelecimentos (correlação com o faturamento bruto), 

com o tempo de existência dos empreendimentos (experiência no ramo), com a idade dos 

gestores ( biografia pessoal)  e com  a tradição familiar local (contexto cultural e histórico).   

Assim, a contribuição dessa pesquisa está no fato de que procurou avançar no estudos 

sobre competências gerenciais, especificamente, no meio rural e de turismo rural, buscando 

características próprias do lugar, que pudessem distinguir a forma de gerenciar esses 

empreendimentos.  
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Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo discutir sobre as possíveis contribuições da gestão de 
competências para a inovação nas organizações. Deu-se a devida importância ao assunto, em 
razão de que uma organização que incorpore, entre as suas estratégias fundamentais, a 
valorização de uma gestão de competências que priorize a inovação, pode aumentar o seu 
potencial competitivo no mercado em que atua. Optou-se por um estudo de caráter exploratório 
e qualitativo, instrumentalizado por uma revisão bibliográfica sobre as principais teorias que 
norteiam o assunto, em que se buscou uma maior familiaridade com o problema estudado, a 
fim de torná-lo mais conhecido e discutido. Completado pelas interpretações ou conclusões do 
pesquisador sobre as informações fornecidas pelos autores consultados a respeito da situação 
investigada. Como resultado foi possível lançar algumas perspectivas novas sobre o tema, 
principalmente, para que haja uma maior mobilização em estimular competências para 
inovação.  
Palavras chave: gestão; competitividade; inovação 

 

1. Introdução 

Cortella (2015), diz que algumas pessoas, processos, organizações e instituições ficam 

velhas e não percebem.  Hoje, um número enorme de pessoas de todas as idades simplesmente 

fazem o que fazem do jeito que sempre fizeram, mesmo estando diante de pessoas, processos, 

projetos e instituições das mais complexas. Fazem sempre o mesmo, do mesmo jeito.  

Esqueceram de inovar, de buscar o seu real e constante desenvolvimento. São líderes, liderados, 

jovens, artistas, governos, empresários e empresas inteira, escravos do mesmo. Míopes ao 

compromisso efetivo que a inovação demanda. Enquanto isso, de acordo com Medeiros, 

Moraes e Silva (2014), a realidade atual vai na direção inversa, ou seja, exige-se que os 

mercados, as tecnologias e as formas organizacionais sejam reinventados, cada vez mais, e as 

organizações tenham que buscar saber fazer coisas novas e melhores que façam a diferença, 

dentro da conjuntura que se apresenta. 

Nesse contexto, em que competitividade se torna cada vez mais acirrada, as empresas, 

que querem se destacar ou pelo menos sobreviverem, precisam criar um diferencial que as 
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possibilitem alcançar uma posição melhor no mercado. Mas, para isso, elas, em primeiro lugar, 

devem tomar consciência da importância da inovação como um diferencial competitivo em 

relação aos seus concorrentes e também como uma das armas mais poderosas que ela pode ter, 

para se se afirmar num mundo globalizado e tão exigente.  Além disso, é necessário também 

valorizar o principal elemento dentro da estratégia organizacional que é o capital humano 

(BRAMBILLAS; KAERCHER; SOUZA, 2014). Este com seus conhecimentos, capacidades, 

competências e criatividade se torna um dos elementos capazes de tornar a organização 

permanentemente competitiva por meio da inovação (PEREIRA, 2011).  

Consequentemente, uma das áreas que também deve ser mais valorizada, dentro das 

estratégias organizacionais, é a da gestão por competências, tendo em vista que é esta que tem 

a missão de trabalhar com as pessoas. Estas que por sua vez podem provocar pequenas ou 

grandes mudanças inovadoras que façam a diferença para a organização dentro de suas 

estratégias. Assim, o desenvolvimento de competências surge como uma das respostas para 

fazer frente à complexidade, despertando pessoas com diferentes ou melhores habilidades e 

conhecimentos que os leve à mobilização de suas competências que agreguem valor às 

estratégias organizacionais (DUTRA, 2013); principalmente através de inovações que ajudem 

aumentar o potencial competitivo da organização (REINA, 2015).  

Enfim, diante desse contexto é que surgiu a seguinte questão central de discussão: quais 

as possíveis contribuições da gestão de competências para a inovação nas organizações? Para 

responder a essa pergunta, passou-se aos procedimentos metodológicos que possibilitaram 

trilhar o caminho em que se chegou as respostas do problema levantado.  

 

2. Procedimentos metodológicos 

Para se atingir a proposta nesse trabalho, em termos metodológicos, optou-se, por uma 

abordagem exploratória, porque, inicialmente, buscou-se uma maior familiaridade com o 

problema estudado, a fim de torná-lo mais conhecido e discutido (GIL, 2010; VERGARA, 

2014), através de um revisão bibliográfica sobre as principais teorias que norteiam o trabalho 

científico. No presente estudo, foram utilizados artigos de periódicos, revistas acadêmicas 

científicas e livros de autores relevantes sobre o tema, com o objetivo de lançar novas luzes 

sobre o assunto. É, também, qualitativa porque o pesquisador interpretou ou tirou conclusões 
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sobre as informações fornecidas pelos autores consultados a respeito da situação investigada, 

apresentando seus conceitos, opiniões e suas convicções (CRESWELL, 2010).   

 Enfim, o caminho percorrido nesse estudo foi a partir de três pontos: primeiro sobre a 

discussão da evolução do conceito de inovação e depois a influência do desenvolvimento das 

competências dentro das organizações para aumentar a capacidade inovadora. E, por último, 

como o processo de gestão de competências pode se alinhar à estratégia de inovação na 

organização. 

 

3. Evolução do conceito de inovação 

O termo inovação, no seu conceito, demanda alguns significados que ao final se 

complementam. Na sua raiz, a palavra vem do latim e significa tornar novo, renovar. De acordo 

com o Novo Dicionário Aurélio (2009), inovar é a ação ou o efeito de fazer novo; introdução 

de alguma novidade na legislação, nos costumes, na ciência, nas artes, etc. Segundo o dicionário 

Houaiss (2.0), inovação provém do latim innovatìo, que significa 'renovação'; um substantivo 

masculino definido como:  ação ou efeito de inovar, aquilo que é novo, coisa nova, novidade. 

Em outras palavras, quer dizer incorporar, trazer para dentro, inserir o novo, a novidade.  

De acordo Pedroso, Silva e Winkler (2014), quando o assunto é inovação, é inevitável 

falar de Joseph Schumpeter (1883-1950), economista australiano, um dos autores mais citados. 

Para ele, o progresso tecnológico, alavancado por meio da inovação, leva ao desenvolvimento 

econômico e a substituição de produtos e hábitos de consumo, antigos, por novos, leva a 

inovação (SCHUMPETER,1996).  

A título de ilustração, sobre este conceito de Schumpeter, imagine os computadores de 

hoje e os de cinco anos atrás, com o avanço da tecnologia os sucessivos progressos 

consecutivos, no caso, dos computadores, foram fazendo com que os antigos fossem ficando 

obsoletos e até alguns de seus modelos saíssem do mercado. Schumpeter (1996), denominou 

esse processo a substituição de uma nova tecnologia, que supera a anterior de “destruição 

criativa”. 

Das ideias de Schumpeter (1996) surge cinco conceitos de inovação: 

- Introdução de um novo produto ou serviço, que pode ser novo para os consumidores, 

   ou corresponder a uma nova qualidade de um produto ou serviço já existente; Por 

   exemplo, o televisor, que revolucionou a indústria do entretenimento, o atendimento 
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    a clientes de restaurantes fast-food por meio do drive-thru e o atendimento bancário 

    em terminais de autoatendimento;  

- Introdução de um novo processo de produção, que ainda não foi testado pelo setor em 

    que a empresa está inserida, não sendo necessariamente uma descoberta científica. Por 

    exemplo, uma empresa implementar um controle de seus produtos por meio de código 

    de barras; 

- Abertura de um novo mercado, em que outras empresas do mesmo setor ainda não 

     tenham entrado, podendo tal mercado ter existido antes ou não;   

- Conquista de uma nova fonte de insumos, novamente podendo essa fonte já existir ou 

     ter sido criada; e  

- Estabelecimento de novos métodos organizacionais. 

Esses conceitos de inovação, propostos por Schumpeter, foram consolidadas no Manual 

de Oslo da Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico- OCDE, em que foi 

reconhecido que a Inovação tinha papel fundamental no crescimento econômico das nações. 

Nesse manual a inovação aparece em quatro áreas: produto, processo, marketing e organização. 

O requisito para a inovação dentro dessas categorias também é que sejam novos ou 

significativamente melhorados (OCDE, 2012). 

Os autores chamados de neoschumpeterianos vieram a reforçar o pensamento de 

Schumpeter com relação à importância da inovação para o desenvolvimento econômico 

(FAZION; SANTOS (2011). Porém, eles ampliaram o entendimento de que a inovação 

tecnológica estava limitada apenas a criação de novos produtos ou processo de produção. Ou 

seja, evolução tecnológica e sua propagação mostram-se como resultado da inovação que 

acontece dentro das empresas, com suas novas formas de organização, influenciado pelos 

hábitos partilhados pelos indivíduos envolvidos dentro do processo de produção tecnológico 

(LOPES, 2015). 

Contudo, com o passar dos anos, algumas limitações foram notadas neste modelo. Ou 

seja, a inovação não está restrita somente aos produtos, processos, mercados e organizações, 

mas também para a estratégia em si (BICHUETI et al. 2012). Ademais, um outro conceito mais 

amplo de inovação, englobando também “inovação social” e significando avanços 

consideráveis A inovação social apresenta-se como um tipo de inovação que tem por objetivo 

principal “a busca de soluções que possibilitem uma melhoria na qualidade de vida dos 
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indivíduos” (SILVA; SOUZA, 2014). Ela envolve avanços consideráveis em áreas como as 

ciências sociais, em   reformas políticas para a melhoria da sociedade ou soluções sociais de 

melhoria para a comunidade, entre outras contribuições reconhecidas socialmente (MOTA, 

2014). 

Mais recentemente, ainda, conforme MOTA(2014), apareceram novas formas de 

abordar o assunto, em outras palavras, a inovação vai além da criação ou invenção de um 

produto, incorporando-se também em setores até então, normalmente, não considerados como 

a inovação dentro da organização e de estratégias de mercado. Nessa visão, a inovação não 

significa somente a realização de invenções sofisticadas ou complexas, mas, também, qualquer 

atividade ou ideia que resolva um problema ou contradição pode ser considerada inovação.  

Para ilustrar, o escorredor de arroz foi inventado no final da década de 50 por uma dona 

de casa brasileira, que decidiu juntar uma bacia a uma peneira de plástico. O objeto impede que 

os grãos caiam na pia quando a água usada para lavar o alimento é jogada fora. Esse caso, 

reforça o fato de que o conceito de Inovação não pode nem deve esgotar-se de forma alguma 

na linha do desenvolvimento tecnológico, cobrindo-se de outras nuanças e tomando várias 

formas.  

Vasconcelos (2012) corrobora ao acrescentar que inovação é a união da ideia com a 

ação que gera resultado, sendo que esses resultados devem agregar valor ao indivíduo ou para 

organização. Deste modo, pode-se afirmar que qualquer organização pode inovar, isto porque, 

em termos organizacionais, pode- se inovar, por exemplo, ou, mesmo quando se implementa 

um novo sistema de gestão de recursos humanos.  

Portanto, cada vez mais a inovação ganha relevância nas organizações, visto que ela 

pode ser a criação de num novo produto ou serviço, de um novo processo organizacional, de 

um novo modelo de gestão organizacional, de uma nova abordagem de marketing e 

comercialização, de um novo modelo de negócios, de uma   nova ordem estratégica, etc.  

Mas, quais as contribuições do desenvolvimento das competências, dentro das 

organizações, para práticas inovadoras? 

 

4. Relação entre Gestão de competências e inovação dentro das organizações  

Como foi visto, ao final da construção do conceito de inovação, este no seu significado 

mais abrangente deve incorporar não somente a parte tecnológica, mas também engloba a 
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gestão organizacional. E dentro desta um fator importante é o capital humano com suas 

competências.  

Nas organizações, o capital humano tem sido o grande diferencial competitivo às 

empresas e é a partir dele que “nasce a inovação e a renovação estratégica, pois algumas 

máquinas podem automatizar muitas atividades, mas não pensam e não inventam” (VIDOTTO; 

BENTANCOURT; BASTOS, 2015, p.8). É ele é um bem não tangível que engloba os 

conhecimentos, experiências, ideias, aptidões, competências, criatividade, a inovação, etc. 

(SOARES; STOECKICHT, 2010). E, por isso, é considerado uma das principais fontes de 

inovação e renovação organizacional. 

Nesse contexto, é preciso valorizar aquele que traz a matéria prima da inovação. E que 

tem a capacidade de trazer para o nosso mundo, como diz Fleury e Fleury (2011), o que mais 

adiciona valor, as atividades inteligentes (o capital humano). Já que as atividades rotineiras, 

manuais, passam a ser menos importantes. Assim, a valorização do capital humano, como uma 

das estratégias da organização, deve ser considerada “uma tarefa de maior importância para a 

mobilização, geração e o compartilhamento desse valioso recurso” (SILVEIRA, 2013, p.04).  

Diante dessa realidade, a gestão por competências ganha espaço crescente como uma 

das estratégias organizacionais para que as pessoas fossem alocadas nos projetos 

organizacionais de acordo com as competências que apresentassem (SOARES; STOECKICHT, 

2010). Assim, a gestão de competências para a inovação, centralizada nos indivíduos, seus 

conhecimentos e experiências é um importante centro de desenvolvimento e inovação. Mas 

como alinhar o processo de gestão de pessoas à estratégia inovativa na organização? 

Para Barbosa e Cintra (2012) é preciso “olhar para a organização, diagnosticá-la, tornar 

consensuais necessidades de competências, identificar competências individuais, aplicá-las 

com foco estratégico” (p.27). Como resultado, desenvolvem-se e ampliam-se “as competências 

organizacionais, de difícil reprodução, ganhando–se, assim, uma vantagem competitiva 

concreta e principalmente sustentável” (BARBOSA; CINTRA, 2012, p.27).  

Nessa nova realidade, a tecnologia é fundamental, por exemplo, para um setor de 

tecnologia de primeira linha. Mas, acima disso, está a criatividade humana. São os trabalhadores 

que vão fazer, por exemplo, o automóvel funcionar: no caso de uma fábrica de automóvel. “São 

os cérebros que operam as máquinas, é o conhecimento que traz inovação, são as relações e 

trocas entre elas que vão resultar em inteligência coletiva” (ARRUDA; RENNO; SALUM, 
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2012, p. 03). Por isso, a gestão para a inovação deve passar pela gestão de competências dentro 

das organizações.  

Dentro dessa visão, para gerar inovação é preciso que a empresa além de desenvolver 

suas competências, também propicie um clima de cooperação para a criação de novas ideias. E 

uma importante estratégia de toda organização é mapear as competências e conhecimentos 

críticos organizacionais e individuais para sustentar sua capacidade inovadora no presente e no 

futuro (SOARES; STOECKICHT, 2010). Segundo ainda os autores, em sua pesquisa, foi 

identificado que para gestores e funcionários um dos indicadores mais relevantes para os 

processos de inovação organizacional, no futuro, são as competências individuais e 

organizacionais.  

Após essa reflexão, e a luz da literatura especializada discutida até aqui, é possível, para 

alinhar a gestão de competências ao processo de inovação, apontar algumas sugestões, entre 

outras, dentro de três   eixos estratégicos fundamentais para as organizações. 

 1) No ambiente das estratégias organizacionais: 

a) Considerar o funcionário ou colaborador como um recurso estratégico, incentivando- no 

desenvolvimento de seu potencial intelectual;  

b)  Deixar claro a linha de conduta da organização (missão, visão, competências, objetivos 

estratégicos, etc.) aos seus colaboradores diretos e indiretos. E não somente a 

comunicação para algumas pessoas- chave;  

c)  Incentivar à cultura para a inovação; e 

d)  Implantação o sentido do trabalho não alienado (ressignificação do trabalho). 

 2)  Dentro do processo organizacional:  

a) Transformação do conhecimento contido nos indivíduos, em suas formas tácita e 

explícita, em conhecimento organizacional, de maneira a promover o processo de 

aprendizagem organizacional e da inovação;  

b) Enriquecimento cognitivo das tarefas, através da ação continuada da reflexão 

(execução+ teoria); e 

c) Criação do tempo necessário para que os funcionários e colaboradores possam refletir 

acerca das experiências, sucessos e fracassos, visando fomentar a aprendizagem 
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individual, de equipes e organizacional (experimentação, experiência, reflexão e 

consolidação). 

 3) Na da gestão de pessoas:  

a) Mapear as competências existentes dentro da organização e direcioná-las para a missão 

organizacional;  

b) Adoção de práticas motivacionais de reconhecimento e retenção de talentos, procurando 

os perfis necessários para alavancar a capacidade inovadora da organização;   

c) Desenvolver o senso de pertença nos seus funcionários; 

d) Implantar na carreira, a perspectiva de ascensão funcional; 

e) Estímulo de um ambiente de competição, sem perder o espírito de equipe; e 

f) Consolidar as competências dos gestores, coordenadores e líderes de equipe no sentido 

de conduzir e estender o processo de inovação. 

Em síntese, a partir da valorização do capital humano, nesses três eixos estratégicos, é 

possível a organização alavancar a inovação para uma melhor competividade, e, até para sua 

sobrevivência num mundo que clama por criatividade e novidade. E, para isso, torna-se 

importante uma gestão de competências que favoreça a prática da inovação e valorize o capital 

humano.  

 

5. Conclusões  

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar de que forma a gestão de competências contribui 

para o fomento da inovação dentro das organizações. Para tanto, foi realizado um estudo 

bibliográfico, buscando lançar algumas perspectivas novas sobre o tema, principalmente, para 

que haja uma maior mobilização em estimular competências para inovação.  

Dentro do contexto, da relação gestão de competências e inovação, constatou-se que a 

priorização, dentro das estratégias organizacionais, da incorporação do fomento à   inovação 

torna-se   um dos pontos chaves para o seu sucesso de qualquer entidade. Mas, para que isso 

aconteça, é necessário investir e valorizar o capital humano que, por meio de suas competências 

individuais alinhadas à missão e valores da organização, pode agregar valor para a empresa, 

através da inovação, tornando-se um diferencial competitivo no mercado tão disputado. 

Por fim, tentando avançar na discussão do assunto, foram propostas algumas sugestões 
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práticas, para que as organizações invistam mais numa gestão de competências alinhadas a 

inovação, no aspecto estratégico, de processo e de gestão de pessoal. Dentro da visão estratégica 

apresentou-se, como exemplo, entre outros, o incentivo à cultura da inovação e a explicitação 

da linha de conduta da organização (missão, visão, competências, objetivos estratégicos, etc.).   
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Jean Marc Nacife (UDE), Nelson Colossi (Orientador), e-mail: nacife@gmail.com.  

Universidad de la Empresa /Faculdad de Ciencias Empresariales/ Montivideo, UY.  

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar com base nas obras de referência o tema 
comportamento organizacional. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados e livros especializados. 
Os resultados revelaram que não há consenso entre os autores na determinação dos fatores ou nos quadro de 
referência. De maneira geral, os fatores foram classificados em três níveis: individuo, grupo e sistema 
organizacional. Conclui-se que ainda há estudos relevantes realizados na área, e que foram de diferentes 
concepções. Salienta-se a importância de realizar outras pesquisas sobre esse tema para que os gestores e apresenta-
se um quadro de referência como proposta. 

Palavras-chave: relações do trabalho, comportamento organizacional, gestão de pessoas. 

1. Introdução 

O tema proposto neste artigo versa sobre comportamento organizacional, área do 

conhecimento ligada a Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho na qual veem ganhando 

muitos estudos visando elucidar aspectos intricados tais como a importância das variáveis 

comportamentais no contexto organizacional. A literatura especializada apesar de pujante 

possui lacunas que demandam aportes neste viés ao presente texto, neste sentido propõe-se uma 

revisão bibliográfica que objetiva fazer um recorte do estado da arte sobre os fatores essenciais 

do comportamento na atualidade e com aportes empíricos do autor. Este estudo em particular, 

foi elaborado a luz dos autores Payne e Pugh  (1971), Staw (1984), Soto (2009), Wagner III e 

Hollenbeck, (2012), Robbins (2004), Vecchio (2012), Newstrom (2008), Dubrin (2003) 

Pettigrew (2009); Shein (2002); Mintzberg (2002); França (2006); Bowditch e Buono (2014); 

entre outros que contribuíram para subsidiar a pesquisa.  

Nesta perspectiva há de se evidenciar que Comportamento Organizacional é uma 

disciplina ainda em desenvolvimento teórico e novos estudos objetivando contribuir para 

ampliação de suas analises organizacionais são fundamentais para o progresso dela. 

O comportamento organizacional está relacionado com as ações e inter-relações das 

pessoas nas organizações durante o processo produtivo, onde Bernardes (1988, p. 76) traz que 

“comportamento é todo tipo de ação observável de uma pessoa.” Assevera Dubrin (2003, p. 2) 

complementarmente que o “ comportamento organizacional é o estudo do comportamento 

humano no local de trabalho da interação entre as pessoas e a organização em si.”  
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A gestão do comportamento organizacional como estratégia para uma administração de 

sucesso tem ganhado espaço na literatura nos dias atuais, tem também tornado importante 

referencia e assumido papel relevante, como uma disciplina que estuda formas de conquistar, 

desenvolver e aplicar o conhecimento e as competências das pessoas, possibilitando organizar 

e administrar os conhecimentos e a capacidade de seus colaboradores, de forma eficaz, 

planejando as estratégias da organização e conquistando vantagens competitivas (HITT, 

MILLER e COLELLA, 2007). 

Nas organizações comportamento organizacional encontra campo fértil dentro da gestão 

de pessoas: 

“A administração de pessoas pela aplicação de conhecimentos no campo do 
comportamento organizacional é, portanto, um recurso essencial por meio do 
qual a vantagem competitiva pode ser criada e sustentada.”  (WAGNER III e 
HOLLENBECK,  p. 15, 2012) 

Robbins (2004), em seus estudos posiciona o comportamento organizacional como um 

campo de investigação sobre a influência que indivíduos, grupos e sistema organizacional que 

atuam sobre o comportamento através de suas inter-relações dentro das organizações.  

Contextualizando o tema proposto, encontramos no estado da arte que Comportamento 

Organizacional é uma disciplina ainda controvertida entre seus teóricos, que trazem desde 

conceitos, até a sua forma de estruturação para a análise de seus fatores, com olhares distintos, 

talvez em função de sua própria origem eclética, das escolas: psicologia, sociologia, psicologia 

social, antropologia e ciência política. Em sua fase embrionária, por exemplo, encontramos as 

investigações que apresentam uma análise baseada em quatro níveis (PAYNE e PUGH, 1971), 

já Staw (1984) apresenta uma proposta de análise com dois níveis comportamentais, na década 

de noventa surgem outras propostas, em três níveis realizadas por Wagner III e Hollenbeck, e 

Robbins. Para Robbins (2004), o campo do comportamento organizacional apesar de suas 

divergências, já tem como consenso alguns tópicos básicos como motivação, comportamento e 

poder de liderança, comunicação interpessoal, estrutura e processos de grupos, aprendizado, 

desenvolvimento de atitudes e percepção, processos de mudanças, conflitos, planejamento do 

trabalho e estresse no trabalho.  

Neste sentido ainda, busca-se fazer um recorte teórico no tema ora apresentado 

envolvendo as variáveis do comportamento organizacional e apresentar um quadro multi-nível 

com aquelas consideradas essenciais, em vista de melhor compreender seus tópicos 
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comportamentais e sua influencia no trabalho. Salienta-se que o campo é próspero no âmbito 

do Comportamento Organizacional, e um quadro de referência com as variáveis consideradas 

essenciais tende a contribuir para o melhor entendimento da realidade organizacional. 

  

2. Revisão teórica sobre o comportamento organizacional 

Os diversos campos das Ciências Sociais possuem uma base filosófica expressa por 

conceitos fundamentais que guiam seu desenvolvimento e norteia seus estudiosos na exploração 

de novas perspectivas incrementais. Neste sentido temos, por exemplo, na contabilidade em sua 

base conceitual filosófica que para cada débito existe um crédito, conhecido sistema de 

contrapartida que é fundamento de tal ciência e se aplica em todo mundo da mesma forma. Mas 

no campo do comportamento organizacional onde tem-se um conjunto de conceitos 

fundamentais em torno da natureza das pessoas e organizações, não se pode afirmar o mesmo 

(SOTO, 2009). 

Com essa premissa torna-se importante verificar alguns conceitos básicos filosóficos, 

onde para Soto (2009) o comportamento organizacional estuda os impactos dos grupos de 

indivíduos e estruturas sobre o comportamento humano dentro das organizações, já Robbins 

(2004) compreende o comportamento organizacional como um campo interdisciplinar que 

incluem as áreas de sociologia, psicologia, comunicação e gestão. O comportamento 

organizacional engloba à teoria organizacional, que se concentra em temas organizacionais e 

intraorganizacionais, e complementa os estudos de recursos humanos (BOWDITCH e 

BUONO, 2014). 

O Comportamento Organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que 

os indivíduos possuem sobre os grupos, e a estrutura que essas possuem sobre o comportamento 

dentro da organização. É o estudo e aplicação de conhecimento sobre como as pessoas agem 

dentro das organizações, conforme Schein (2002). Aplica-se essa temática amplamente para a 

compreensão do comportamento das pessoas em todos os tipos de organizações, tais como: 

negócios, governo, escolas e organizações de serviços, abrangendo três determinantes do 

comportamento nas organizações: os indivíduos, grupos e estrutura (ROBBINS, 2004). 

Para Soto (2009) o comportamento organizacional é um campo aplicado de 

conhecimento adquirido sobre os indivíduos, a fim de tornar as organizações mais eficazes, os 
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temas centrais abordam: a motivação, o comportamento de liderança e poder, a comunicação 

interpessoal, a estrutura de grupo e processo, a aprendizagem, o desenvolvimento de atitude e 

percepção, processo de mudança, conflito, projeto de trabalho e estresse no trabalho 

(WAGNER III e HOLLENBECK, 2012). 

A literatura especializada apresenta como elementos-chave no comportamento 

organizacional as pessoas, a estrutura, a tecnologia e os elementos externos em que a 

organização atua, desta forma colaborando para os pressupostos propostos pela teoria de 

sistemas, uma vez que as partes interdependentes interagem com objetivos comuns formando 

um todo (BERTALANFFY, 1975). Cada um dos elementos do comportamento organizacional 

será considerado brevemente.  

As pessoas compõem o sistema social interno da organização. Eles consistem em 

indivíduos e grupos, e grandes grupos (BOWDITCH e BUONO, 2014). Existem organizações 

para servir as pessoas. As pessoas não existem para servir as organizações, com isto a força de 

trabalho é um dos recursos críticos que precisam ser gerenciados (ROBBINS, 2004). 

As organizações podem ser estruturadas como relativamente rígidas, sistemas 

formalizados ou como relativamente soltas, sistemas flexíveis (MOSCOVIVI, 2000). Assim, a 

estrutura dos organismos pode variar em um continuum de elevada rigidez à alta flexibilidade 

(BOWDITCH e BUONO, 2014). 

As organizações têm tecnologias para transformar entradas e saídas. Estas tecnologias 

consistem em objetos físicos, atividades e processos, conhecimento, todos os quais são levados 

a suportar em materiais de trabalho bruto e insumos de capital durante um processo de 

transformação (PETTIGREW, 2009; ROBBINS, 2004; SOTO, 2009; SHEIN, 2002; WAGNER 

III e HOLLENBECK, 2012). O núcleo da tecnologia é esse conjunto de componentes 

produtivos mais diretamente relacionados com o processo de transformação, por exemplo, a 

produção ou linha de montagem em empresa de manufatura. A Tecnologia fornece os recursos 

físicos e econômicos com os quais as pessoas trabalham. Eles não podem realizar muito com 

suas próprias mãos, para que eles construir prédios, máquinas de design, criar processos de 

trabalho e reunir recursos, tendo na tecnologia seu facilitador. A tecnologia resultante tem uma 

influência significativa sobre as relações de trabalho. Uma linha de montagem não é a mesma 

como um laboratório de pesquisa, e uma usina de aço não são as mesmas condições de trabalho 

como um hospital ou escola. A grande vantagem da tecnologia é que ela permite que as pessoas 
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façam mais e melhor os seus trabalhos, mas também restringe as pessoas de diversas maneiras 

(WAGNER III e HOLLENBECK, 2012). 

Todas as organizações operam dentro de um ambiente externo. A organização não existe 

sozinha, mas ela faz parte de um sistema maior que contém mil outros elementos. Todos estes 

influenciam mutuamente um sistema complexo (BOWDITCH e BUONO, 2014; SOTO, 2009). 

A organização individual é como uma fábrica ou escola que influencia as atitudes das pessoas, 

afetando as condições de trabalho, e fornece a competição por recursos e poder (ROBBINS, 

2004). 

2.1 Campo de aplicação do comportamento organizacional 

Estudos de comportamento organizacionais abrangem o estudo das organizações de 

várias perspectivas, métodos e níveis de análise. O comportamento organizacional "Micro" 

refere-se a dinâmica individual e de grupo nas organizações. As organizações 

"macro" abrangem a gestão e estudos de teoria organizacional integrais e indústrias, 

especialmente como eles se adaptam e as estratégias, estruturas e contingências que os guiam 

(WAGNER III e HOLLENBECK, 2012). 

Muitos fatores entram em jogo quando as pessoas interagem nas organizações. Estudos 

organizacionais modernos tentam compreender e modelar esses fatores. Os referidos estudos 

buscam controlar, prever e explicar. O comportamento organizacional pode desempenhar um 

importante papel no desenvolvimento da organização, melhorando substancialmente o 

desempenho, bem como também melhorando o desempenho individual e em grupo, satisfação 

e compromisso (ROBBINS, 2004). 

O comportamento organizacional aplicado a Gestão de Pessoas adota princípios das 

ciências comportamentais ao local de trabalho. Neste viés o comportamento organizacional é 

mais filosófica conceitual e o gerenciamento de recursos humanos, atenta mais para técnicas 

aplicadas e tecnologia comportamental na tentativa de estabelecer uma ligação entre o indivíduo 

e a organização. Vecchio (2012), traz que o desenvolvimento organizacional enquanto campo 

relacional ao comportamento organizacional dentro de sua perspectiva atua na introdução de 

mudanças bem-sucedidas nas organizações e concentrada na estrutura e valores da organização. 

O comportamento organizacional está sendo aplicados em diversos segmentos 

organizacionais, no Brasil na área de saúde por exemplo tem sido usado em hospitais, com foco 

nos problemas de gestão e de planejamento. As ações adotadas visam: melhorar a assistência 
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hospitalar, diagnosticar a atual situação dos hospitais de ensino no Brasil, para reorientar e/ou 

formular a política no setor e otimizar as políticas de saúde para o âmbito do SUS e estabelecer 

critérios para a certificação dos Hospitais Universitários - HUs, tratando da missão acadêmica 

e do relacionamento com a rede pública de saúde (VAGHETTI, 2008). 

Em hospitais nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia o comportamento organizacional 

tem sido usado para melhorar os serviços prestados, e para a diminuição dos erros médicos 

(MINTZBERG, 2002). O uso de estratégias de comportamento organizacional nos EUA é 

indicado pela Agência de Investigação de Saúde e Qualidade como indicadores de segurança 

do paciente, essas medidas são usadas almejando a melhoria do desempenho de segurança do 

paciente (VAGHETTI, 2008). Já na Europa e na Ásia o comportamento organizacional tem 

sido usado nos hospitais para diminuir os custos, gerar mais eficácia no atendimento, e 

certamente, melhorar a atenção a saúde do paciente (MINTZBERG, 2002). 

2.2 Níveis de análise do comportamento organizacional 

O comportamento organizacional é conceptualmente um termo impróprio. Não é o 

estudo de como as organizações se comportam, mas sim o estudo do comportamento do 

indivíduo em um ambiente organizacional. Isto inclui o estudo de como os indivíduos se 

comportam sozinho, bem como os indivíduos se comportam em grupos (PETTIGREW, 2009; 

ROBBINS, 2004; SOTO, 2009; SHEIN, 2002; WAGNER e HOLLENBECK, 2012). 

O propósito do comportamento organizacional é obter uma maior compreensão dos 

fatores que influenciam a dinâmica individual e de grupo em um ambiente organizacional para 

que os indivíduos e os grupos e organizações a que pertencem podem se tornar mais eficiente 

e eficaz (SOTO, 2009). O campo também inclui a análise dos fatores organizacionais que 

podem ter uma influência sobre o comportamento individual e em grupo. Grande parte da 

pesquisa de comportamento organizacional é em última análise, com o objetivo de proporcionar 

aos profissionais de gestão de recursos humanos as informações e as ferramentas necessárias 

para selecionar, treinar e reter funcionários de uma forma à produzir o máximo benefício para 

o trabalhador como individuo, bem como para a organização (ROBBINS, 2004; SOTO, 2009; 

SHEIN, 2002; WAGNER III e HOLLENBECK, 2012). 

Comportamento organizacional é um campo relativamente novo e interdisciplinar de 

estudo. Embora ser baseado principalmente das ciências psicológicas e sociológicas, ele 

também olha para outros campos científicos de estudo para insights (SHEIN, 2002). Uma das 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

principais razões para essa abordagem interdisciplinar é porque o campo do comportamento 

organizacional envolve vários níveis de análise, que são necessários para entender o 

comportamento dentro das organizações, porque as pessoas não agem de forma isolada. Isto é, 

os trabalhadores influenciam o seu ambiente e também são influenciadas pelo ambiente 

(ROBBINS, 2004; SOTO, 2009; SHEIN, 2002; WAGNER III e HOLLENBECK, 2012). 

Ao nível individual de análise, comportamento organizacional envolve o estudo da 

aprendizagem, percepção, criatividade, motivação, personalidade, volume de negócios, o 

desempenho da tarefa, o comportamento cooperativo, comportamento desviante, ética e 

cognição. Neste nível de análise, comportamento organizacional baseia a psicologia, 

engenharia e medicina (BOWDITCH e BUONO, 2014). 

No nível de grupo de análise, o comportamento organizacional envolve o estudo de 

dinâmica de grupo, conflitos intra e intergrupal e de coesão, liderança, poder, normas, 

comunicação interpessoal, redes e papéis. Neste nível de análise, comportamento 

organizacional baseia-se nas ciências sociais e sócio-psicológicos (MOSCOVIVI, 2000). 

Ao nível da organização de análise, o comportamento organizacional envolve o estudo 

de temas como cultura organizacional, a estrutura organizacional, a diversidade cultural, inter-

organizacional cooperação e conflito, mudança, tecnologia e força de causas naturais. Neste 

nível de análise, comportamento organizacional se baseia em antropologia e ciência política 

(PETTIGREW, 2009; ROBBINS, 2004; SOTO, 2009; SHEIN, 2002; WAGNER III e 

HOLLENBECK, 2012). Outros campos de estudo que são de interesse para o comportamento 

organizacional são ergonomia, estatísticas e psicometria (ROBBINS, 2004). 

 

3. Materiais e métodos 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizado como parte integrante dos 

estudos sobe a temática, para a construção de um quadro referencial de fatores essenciais do 

comportamento organizacional. A proposta de sua elaboração ocorreu porque não foi 

encontrado nenhum outro quadro referencial na literatura científica nacional. A busca de obras 

teóricas foi realizada de julho de 2015 a março de 2016, nas bases de dados do portal da Capes, 

das Bibliotecas Virtuais nos idiomas inglês, português e espanhol, abrangendo artigos 

publicados mas preferencialmente foi utilizado obras de autores consagrados e reconhecido 

sobre o tema.  
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Os descritores utilizados foram: comportamento organizacional, sistema 

organizacional, constructo organizacional, fatores organizacionais. Foram utilizados os 

operadores booleanos AND, OR, e NOT cruzando-se os descritores anteriormente relacionados 

nas bases de dados citadas. No estudo foram incluídos obras de referência sobre o tema que 

incluíssem o tema comportamento organizacional.  

Foram excluídos as obras que, embora contemplassem o tema comportamento 

organizacional, não comentavam sobre seus níveis e aplicação. Após a leitura dos 80 resumos 

inicialmente referendados pelos descritores, foi realizada uma nova seleção incluindo os 

critérios anteriormente relatados, e desses, restaram somente 19 obras como referência, que 

foram analisados quanto aos modelos de análise do comportamento organizacional e definição 

dos fatores. Para a análise dos dados e evidenciar o conteúdo das obras foi registrado contendo: 

nome do(s) autor(es), ano de publicação, nível de análise do comportamento organizacional, os 

fatores do comportamento utilizado. Assim, para melhor percepção dos estudos da amostra, os 

resultados foram agrupados em três níveis de análise. 

 

4. Resultados e discursos 

O presente estudo fundamenta-se em estudiosos organizacionais que colaboram com 

suas perspectivas e especialidades na estruturação teórica que o tema comportamento 

organizacional requer, proporcionando subsídios contemporâneos à formulação de aportes e a 

elucidação dos fatores notadamente relevantes segundo os autores. Neste sentido, têm-se 

diversas propostas de modelos teóricos para classificação e análise dos fatores do 

comportamento organizacional preconizados na literatura especializada que foram estudadas.  

Diante do contexto apresentado, após revisão bibliográfica e análise dos esquemas 

teóricos, passa-se a apresentar não somente os fatores considerados essenciais, mas também 

uma síntese da abordagem conceitual atribuída a cada um deles.  

 

Quadro 1 – Síntese teórica dos principais fatores do comportamento organizacional 

Fatores/Nível Referência Autores 
Personalidade  
(Nível Individuo) 
 

Traços e características individuais de 
longa duração, que estabelecem um 
padrão que distingue uma pessoa das 
outras (VECCHIO, 2012). 

França (2006);  
Robbins (2004);  
Vecchio (2012);  
Wagner III e Hollenberck (2012). 
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Percepção 
(Nível Individuo) 
 

 
Processo pelo qual indivíduos 
organizam e interpretam suas 
impressões sensoriais visando dar 
sentido a uma realidade (ROBBINS, 
2006). 

 
Robbins (2004);  
Bowditch e Buono (2014);  
Wagner III e Hollenberck (2012); 
Vecchio (2012). 

 
Atitudes  
(Nível Individuo) 
 
 
 
Liderança  
(Nível Grupal) 

 
Atitudes são reações a um estímulo de 
maneira positiva ou negativa 
(BOWDITCH e BUONO, 2014). 
 
 
É o processo de influenciar e apoiar 
pessoas para que elas trabalhem com 
entusiasmo afim de atingirem 
determinados objetivos (NEWSTROM, 
2008). 

 
Robbins (2004);  
Newstrom (2008). 
Bowditch e Buono (2014);  
Wagner III e Hollenberck (2012). 
 
Souto (2009);  
França (2006);  
Robbins (2004);  
Vecchio (2012);  
Newstrom (2008);  
Bowditch e Buono (2014); 
Wagner III e Hollenberck (2012). 

 
Comunicação 
(Nível Grupal) 

 
Processo de troca de informações entre 
um emissor e um receptor, e a 
percepção do significado entre os 
indivíduos envolvidos (BOWDITCH e 
BUONO, 2014). 

 
Robbins (2004);   
Bowditch e Buono (2014);  
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012). 

 
Motivação  
(Nível Grupal) 

 
Capacidade de influenciar o 
desempenho dos trabalhadores, seja 
pela energização ou condução do 
comportamento organizacional 
(BOWDITCH e BUONO, 2014). 

 
Souto (2009);  
França (2006);  
Robbins (2004);  
Vecchio (2012);  
Newstrom (2008);  
Bowditch e Buono (2014); 
Wagner III e Hollenberck (2012). 

 
Poder e Política  
(Nível Grupal) 

 
Poder é tanto a capacidade de 
influenciar a conduta dos outros como 
de resistir a influências indesejadas. 
Política é um conjunto de atividades 
em que os indivíduos ou grupos se 
engajam visando conquistar e usar o 
poder para promoverem seus interesses 
(WAGNER III e HOLLENBERCK, 
2012). 

 
França (2006);  
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012);  
Wagner III e Hollenberck (2012); 
Robbins (2004). 

 
Conflitos 
(Nível Grupal) 
 
 
 
 
Dinâmica de Grupo  
(Nível Grupal) 

 
Conflito  é um processo de oposição e 
confronto que pode ocorrer entre 
indivíduos ou grupos nas organizações 
(WAGNER III e HOLLENBERCK, 
2012). 
 
Grupo é quando duas ou mais pessoas 
interagem para compartilhar 
informações e tomar decisões para 
ajudar cada membro em seu 

 
França (2006);  
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012);  
Wagner III e Hollenberck (2012); 
Robbins (2004). 
 
Souto (2009);  
França (2006);  
Robbins (2004);  
Vecchio (2012);  
Newstrom (2008);  
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desempenho individual, afim atingirem 
seu objetivo. (ROBBINS, 2006). 

Bowditch e Buono (2014); 
Wagner III e Hollenberck (2012). 

 
Cultura Organizacional  
(Nível Sistema 
Organizacional) 

 
É um sistema formado de leis, normas, 
procedimentos que regem os costumes, 
valores e comportamento 
organizacional.  (NEWSTROM, 2008). 

 
Robbins (2004);  
Wagner III e Hollenberck (2012); 
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012). 

 
Desenvolvimento 
Organizacional 
(Nível Sistema 
Organizacional) 
 

 
Conjunto de intervenções de 
mudanças planejadas fundadas em 
valores, para melhorar a eficiência da 
organização e o bem-estar dos 
trabalhadores. (ROBBINS, 2006) 

 
Souto (2009);  
Robbins (2004);  
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012). 

 
Estrutura organizacional  
(Nível Sistema 
Organizacional) 

 
São padrões de trabalho e disposições 
hierárquicas que servem para controlar 
ou distinguir as partes que compõem 
uma organização. 
 (BOWDITCH; BUONO, 2014). 

 
Newstrom (2008);  
Vecchio (2012);   
Bowditch e Buono (2014);  
Wagner III e Hollenberck (2012). 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

O estudo dos fatores comportamentais nas organizações encontra apoio na a afirmação 

de Robbins, (2004, p.13), de que “um  dos  desafios  mais  importantes  e abrangentes 

enfrentados pelas organizações  hoje  em dia é  a adaptação às diferenças entre  as pessoas”. 

 

Figura 1 – Modelo empírico com base no estudo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador com  base em Robbins (2004) 
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 Os fatores apresentados como essenciais neste trabalho tem como base o estudo de obras 

relevantes no campo do comportamento organizacional e não pretende ser uma panaceia para 

as organizações, mas evidência que existem fatores considerados mais relevantes. 

Há de se ressaltar que a presente pesquisa somente abre caminho para novas discursões 

e experimentos no campo em tela. 

5. Conclusões 

Os A analise das obras revisadas, percebe-se que não há um consenso entre os autores 

na determinação dos fatores ou dos modelos do comportamento organizacional aplicados, mas, 

em geral, os fatores foram delineados com esquema de investigação adotando-se a análise em 

três níveis (SOTO, 2009; ROBBINS, 2006; WAGNER III & HOLLENBERCK, 2012), coube 

ao pesquisador adotar as denominações e nomenclaturas atribuídas por Robbins (2004), em 

níveis Indivíduos, grupos e o sistema organizacional. 

Na literatura analisada, os autores apresentam uma concepção geral do tema dentro do 

contexto da gestão de pessoas e relações do trabalho, assim diversos campos de estudo são 

identificáveis como de interesse para o comportamento organizacional. Uma série de tendências 

importantes no estudo do comportamento organizacional é o foco dos esforços de investigação.  

Assim confirmando as percepções apresentadas no corpo deste trabalho pode-se 

identificar os fatores essenciais e foi possível a formação do quadro de referência abordando os 

mais importantes elementos e seus níveis de contribuições para gestão organizacional. Com 

base na revisão apresentada, pode-se afirmar ainda que não é restrito os estudos realizados na 

área de comportamento organizacional, e que cada pesquisador utilizou um quadro próprio de 

fatores. 

Neste contexto foi elaborado o esquema dos fatores desta investigação com o propósito 

de contribuir com novos estudos da área. Os fatores que a pesquisa obteve com base numa 

seleção empírica, mas subsidiada pela literatura pode chegar a uma proposta contida em um 

quadro referencial exposto na figura abaixo: 
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Figura 2 - Quadro referencial teórico empírico proposto sobre os fatores essenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Resumo: Nas últimas décadas o entendimento de que as alianças se tornaram essenciais como 
parte da estratégia de crescimento das empresas, fez aumentar e muito o número desses acordos 
entre grupos que possuem o desejo de manter e ampliar sua competitividade. Por outro lado o 
número de conflitos e a importância da resolução desses conflitos é fundamental para que a 
aliança prospere. O presente trabalho tem objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
relação entre a resolução de conflitos e a capacidade relacional, e entender o impacto disso em 
uma aliança estratégica. 

Palavras-chave: alianças estratégicas, setor farmacêutico, conflitos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A competição acirrada gerada pela globalização (GUPTA; WILEMON, 1996),  o 

dinamismo tecnológico e a distribuição do conhecimento pelos agentes (POWELL, 1990) tem 

estimulado a utilização de alianças estratégicas em diversos setores de atividade empresarial. 

Alianças se referem a desenvolvimento de atividades conjuntas por empresas autônomas com 

o objetivo de produção de produtos ou serviços (BARNEY; HESTERLY, 2007; MENARD, 

2006). Alianças estratégicas são alianças que envolvem o desenvolvimento de atividades no 

longo prazo. 

Alianças estratégicas entre empresas, é algo que vai além de uma decisão racional de 

complementaridade de recursos e capacidades. Estão envolvidas e possuem um peso importante 

em uma aliança a reciprocidade, a reputação e a confiança dos parceiros participantes. Na 

interação entre agentes econômicos, o fator reputação é condição básica, uma vez que os 
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indivíduos racionais se baseiam em conhecimentos anteriores para tomarem decisões futuras 

(ALVES; BATAGLIA, 2012). 

 As capacidades relacionais das organizações são desenvolvidas com base no 

aprendizado incremental e os ajustes de relevantes atividades do cotidiano da empresa. Essas 

capacidades podem ser desenvolvidas substituindo ou complementando a aprendizagem 

incremental, seja por atividades de ordem superior de aprendizagem ou de princípios 

organizadores, por meio dos quais o conhecimento individual ou grupal é estruturado e 

coordenado dentro da empresa (KALE; DYER; SINGH, 2002). Quando a gestão da aliança se 

faz eficiente, a firma poderá integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas, 

conduzindo a formas inovadoras de busca por vantagem competitiva (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1991). 

 No entanto, com contratos incompletos, surge a possibilidade de que conflitos não sejam 

previstos e consequentemente sejam difíceis de se resolver. Assim, Gulati e Singh (1998) e 

Mènard (2006) afirmam que acordos mútuos com regras e limitações entre empresas 

interdependentes, devem incluir no contrato procedimentos para resolução de conflitos. No 

entanto, contratos abrangentes são complexos e caros para serem elaborados e implementados. 

Usualmente as cláusulas contratuais são gerais provendo um quadro de referência para o 

relacionamento que é complementado por outros mecanismos de coordenação. Quanto maior a 

interdependência recíproca, maior a incerteza quanto à necessidade de ajuste e adaptação mútua 

e maior o peso da comunicação e da decisão conjunta entre parceiros.  

Diante do apresentado, o problema de pesquisa desse estudo é entender a relação entre 

a resolução de conflitos e a capacidade relacional de empresas envolvidas em uma aliança 

estratégica contratual. 

O presente estudo possui ainda o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a relação 

entre a resolução de conflitos e a capacidade relacional, e entender o impacto disso em uma 

aliança estratégica, além de desenvolver ferramental metodológico para estudos empíricos 

sobre o tema no setor farmacêutico brasileiro. O setor farmacêutico se apresenta como um setor 

relevante para o país e com uma demanda crescente de investimentos e de alianças estratégicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CUSTOS E GOVERNANÇA DE TRANSAÇÕES 

Transações, são transferências de bens e serviços entre etapas produtivas 

tecnologicamente distintas (WILLIAMSON, 1998). Dessa forma, as transações podem ocorrer 

dentro da própria firma, em etapas produtivas tecnologicamente distintas, ou fora da firma, com 

o envolvimento de agentes externos. A análise das operações se concentra em alcançar a 

eficiência na sua administração.  

Coase (1937) destacou que conforme uma empresa se torna maior, pode haver redução 

nos retornos em função dos custos de organizar transações serem maiores que zero. Os custos 

de transação são aqueles custos incorridos quando das transações entre agentes econômicos que 

correspondem principalmente à gestão das incertezas existentes quanto às possibilidades de 

comportamento oportunista e não atendimento de padrões pré-acordados. Os limites de 

cognição humana, independentemente da pretensão que os agentes possam ter para agir 

racionalmente, limita a captura, processamento e comunicação das informações, reduzindo o 

nível de racionalidade de seu comportamento.  Esse limite foi denominado por (SIMON, 1951) 

de racionalidade limitada.  

A TCT (Teoria dos Custos de Transação) tem como premissa que todos os contratos são 

incompletos, seja pela incerteza dos eventos no ambiente ou pela incapacidade dos agentes em 

processar informações relacionadas à transação ou prever todos os possíveis desdobramentos 

de uma relação contratual.  

Os custos de transação podem ser classificados como ex-ante ou ex-post 

(WILLIAMSON, 1989). Os custos ex-ante contemplam o que se espera no momento anterior à 

transação, de forma que são considerados os custos de confecção, negociação e proteção de 

acordos. Os custos ex-post consideram a estrutura, a mensuração do desempenho das estruturas 

de governança e a fiscalização dos direitos de apropriação. 

Esses custos levam a firma decidir se a produção de determinado bem deve ou não ser 

internalizada, estabelecendo diferentes formas de governança para as transações (RUESTER; 

ZSCHILLE, 2010)(WILLIAMSON, 2000).  
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2.2 Capacidade Relacional 

 

A capacidade relacional pode ser considerada como uma coleção de rotinas 

organizacionais interdependentes (SCHILKE; GOERZEN, 2010). Pode-se afirmar que essas 

rotinas são constituídas por recursos importantes para a coordenação de tarefas envolvendo 

grupos, indivíduos, processos, estrutura e incentivos. São constituídas por mecanismos que 

garantem a sincronização complementar aos contratos formais, que direcionam as relações e 

servem como estruturas que viabilizam a interação das atividades pertinentes em um processo 

de alianças. Rotinas são processos organizacionais, envolvendo habilidades individuais, ativos 

e forma de coordenação (DOSI; NELSON; WINTER, 2000) cuja execução se repete em um 

dado período de  tempo. 

Portanto, chega-se a primeira hipótese da pesquisa que diz que a capacidade relacional 

aumenta os custos de transação ex-post de uma aliança estratégica (H1). 

Quando empresas escolhem alianças estratégicas como forma de governança, é 

necessário se compreender a relação de interdependência entre os parceiros envolvidos e a 

necessidade pela busca dos mecanismos de coordenação, para que a relação seja eficiente bem 

como o gerenciamento das tarefas compatíveis com os objetivos acordados (ENSIGN, 1998). 

Pode-se compreender interdependência como sendo a influência que mudanças no estado de 

um elemento impactam em outro, é o grau com que os elementos ou processos são interligados.  

Uma vez estabelecida uma aliança, e por sua vez uma relação de interdependência, para 

se produzir resultados eficientes, é necessário o desenvolvimento da habilidade organizacional 

de gestão de alianças, também chamada de capacidade relacional, composta por processos 

organizacionais associados, envolvendo ativos, competências individuais, rotinas, e 

coordenação, voltadas para um bom uso dos recursos (DYER; KALE; SINGH, 2001; DOSI; 

NELSON; WINTER, 2000).  

 

2.2 Alianças Estratégicas 

 Empresas buscam alianças visando combinar recursos complementares para 

desenvolver um papel de crescimento (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996). Aliança 

estratégica é qualquer acordo cooperativo de longo prazo voluntariamente iniciado entre firmas, 

que envolva trocas, compartilhamento ou co-desenvolvimento e possa incluir contribuições de 
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capital, tecnologia ou ativos específicos (GULATI; SINGH, 1998). Uma aliança pode ser vista 

como a possibilidade de se obter recursos que estão fora das fronteiras da empresa (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010), e pode ser comumente definida como uma iniciativa voluntária de 

cooperação entre firmas, que envolve troca, compartilhamento ou co-desenvolvimento, e inclui 

contribuições de parceiros com capital, tecnologia ou outros objetivos específicos (GULATI; 

SINGH, 1998). 

 O cumprimento das metas traçadas para a formação da aliança, tem relação com a 

dimensão da satisfação. E para que as metas sejam alcançadas efetivamente, mecanismos de 

controle devem ser implementados. Por outro lado a aprendizagem organizacional é 

considerada uma das principais vantagens das alianças estratégicas e desempenha um papel 

importante para o sucesso da aliança. As informações sobre as competências e interesses dos 

colaboradores vão além dos conhecimentos sobre os ativos, e permitem uma avaliação mais 

precisa sobre o sucesso dos projetos e assim direcionar melhor os recursos para a criação de 

vantagem competitiva (TEECE, 2009). 

 Enquanto a lucratividade do investimento em alianças visa objetivos financeiros, o 

alcance dos objetivos estratégicos está associado a objetivos não financeiros, como o 

desenvolvimento de capital intelectual (JUDGE; DOOLEY, 2006; SCHILKE; GOERZEN, 

2010). 

 Diante do exposto, formulam-se as hipóteses 2 e 3 (H2 e H3) do modelo, que dizem que 

O Custo de Transação ex-post influencia negativamente o desempenho da aliança (H2) e que a 

capacidade relacional aumenta o desempenho da aliança estratégica (H3). 

 

2.3 Conflitos e Resolução de Conflitos 

Com foco interno na organização, conflito pode ser definido como “o comportamento 

dos seus membros que é exercido em oposição a outros membros”, podendo ser decorrente de 

vários motivos como alocação de recursos, diferenças internas culturais e sociais, de pressões 

competitivas etc., além da própria postura da empresa na sua relação com o ambiente de 

trabalho (THOMPSON,1960). 

Em uma aliança, seguindo o raciocínio apresentado por Pondy (1967), são várias as 

causas que podem levar a diferentes tipos de conflito entre os parceiros da aliança. Por um lado, 

as causas surgirão das divergências de opinião e de interesses sobre os critérios de decisão a 
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respeito da alternativa de solução escolhida, por outro, o caminho para resolução dos conflitos 

dependerá das estratégias utilizadas por ambos os lados participantes da decisão. 

De acordo com o modelo apresentado por Thomas (1992), todo conflito ocorre dentro 

de certas condições estruturais, tanto relacionadas às partes em si como ao próprio contexto em 

que ocorre o conflito, passa então por um processo ou sequência de eventos de causa e efeito, 

que se inicia com a consciência sobre um determinado problema, a qual provoca pensamentos 

e emoções, gerando assim intenções e comportamentos específicos, os quais, então, causam 

reações na outra parte. Como num processo de looping, essas reações provocam novos 

pensamentos e novas emoções, até se chegar num resultado final, com consequências tanto para 

a realização da tarefa como para a manutenção do sistema social em que as partes estão 

inseridas. O resultado final representa o término de um episódio de conflito, que poderá resultar 

em uma nova consciência e, consequentemente, num novo episódio dentro do mesmo contexto. 

O conflito ocorre numa lógica e em um encadeamento de eventos, no qual um evento 

predecessor ao conflito ocorre a eventos na sequência e com consequências relacionadas. De 

acordo com Thomas (1992), a dinâmica geral de um conflito não é aleatória e possui suas etapas 

moldadas por parâmetros que influenciam os eventos na interface entre as partes, que incluem 

suas propriedades (conjunto de experiências próprias, por exemplo) e contexto no qual elas 

interatuam (percepção de uma parte sobre o comportamento aparente da outra em uma 

determinada situação, por exemplo). Moldadas pelas condições estruturais, as etapas produzem 

consequências do conflito, que são os resultados primários do litígio. Podem incluir 

consequências tanto em termos de cumprimento de tarefas quanto de manutenção do sistema 

social. Inicialmente o conflito envolve apenas os principais membros de cada uma das partes. 

Dependendo das consequências da sucessão de eventos, uma terceira parte pode integrar o 

processo com o intuito de gerir o conflito. Ela pode ser representada por indivíduos, como por 

exemplo um mediador ou um árbitro, ou uma coletividade, como por exemplo um conselho de 

diretores ou um órgão governamental. Nesse momento, a terceira parte é vista como aquela que 

possui a função de controle do conflito, tanto no monitoramento como também em eventuais 

intervenções (ROCHA, 2013). 

Existem cinco táticas comuns usadas em processos de resolução de conflitos: 1) 

concessão ou acomodação, onde uma parte cede às requisições da outra parte; 2) competição, 

onde uma parte persuade a outra a ceder às suas requisições, levando ao uso competitivo de 
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táticas de poder; 3) solução de problemas ou colaboração, onde as partes tentam desenvolver e 

adotar soluções ganha-ganha alinhadas às suas aspirações; 4) inação, quando as partes 

simplesmente se omitem ou fazem o mínimo possível; e 5) retirada, que significa abandono da 

negociação (BATAGLIA, 2006). 

Assim tem-se a hipótese que diz que a resolução de conflitos influencia positivamente 

a capacidade relacional (H4) e a hipótese que a resolução de conflitos aumenta os custos ex-

post de uma aliança (H5). 

 
2.4 Setor Farmacêutico 

No Brasil, podemos dividir a história do setor farmacêutico em 2 grandes momentos: o 

primeiro deles até o final da década de 90, onde é caracterizado um domínio de grandes 

laboratórios multinacionais, que se sentiram atraídos pelo populoso mercado brasileiro e assim 

estabeleceram aqui as fases de produção e comercialização de seus produtos. Porém, as fases 

de desenvolvimento e pesquisas, a produção de matérias-primas essenciais à fabricação dos 

medicamentos, de maior conteúdo tecnológico agregado, continuaram a ser desenvolvidos nos 

seus países de origem. Essa realidade, traduzida em números, mostra que as empresas 

estrangeiras, respondem por cerca de 70% das vendas totais no mercado brasileiro (BASTOS, 

2006). 

Com a aprovação da Lei dos Genéricos (Lei 9787) no ano de 1999, a indústria brasileira 

ganhou um maior incentivo para investir em produção. A Lei permite a substituição de 

medicamentos de marca (geralmente de grandes laboratórios multinacionais) por um similar 

após a expiração da patente e com a qualidade garantida pelos órgãos de regulação 

(NOGUEIRA, 2012). A Lei estimulou alterações no posicionamento estratégico das empresas, 

nas tecnologias utilizadas e nas formas de conduzir negócio e de se relacionar com o mercado. 

A visão geral é a de que o mercado farmacêutico brasileiro foi significativamente 

alterado nos últimos anos. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do 

Estado de São Paulo (Sindusfarma), um dos setores da economia brasileira que mais se 

expandiu em 2013 foi o farmacêutico. E de acordo com as notícias veiculadas no Swissinfo.ch 

(2011), cerca de R$ 5 Bilhões em investimentos, negócios e aquisições foram movimentados 

no país no ano de 2010. 
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Em função da evolução das organizações para modelos horizontalizados, com tomada 

de decisão cada vez mais descentralizada e também por conta da heterogeneidade cada vez 

maior entre os indivíduos que a compõe, três formas de resolução de conflitos podem ser 

utilizadas, inclusive de maneira conjunta, segundo Bendersky (2003). 

A primeira diz respeito aos “processos baseados em direitos”, em que uma terceira parte 

determina a solução final a partir de leis, contratos e padrões de comportamento. Já os “neutros 

com base em interesses” intervém no processo de resolução, porém não possuem autoridade 

para definir o resultado final, ficando esse a cargo das partes envolvidas na disputa. A terceira 

forma de se buscar uma solução é através dos “processos negociados”, sem a intervenção de 

uma terceira parte, ficando a decisão final dentro de um equilíbrio entre os resultados desejados 

entre ambas as partes (BENDERSKY, 2003). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a tendência é de expansão no mercado 

farmacêutico brasileiro. Atualmente existem cerca de 540 indústrias farmacêuticas cadastradas 

no Brasil, sendo 90 produtoras do medicamento similar. Os genéricos correspondem a 20,6% 

das vendas em unidades no conjunto do mercado farmacêutico brasileiro. Entre 2002 e 2009, o 

total de vendas saltou de R$ 588 milhões para 4,8 Bilhões. Neste mesmo período, o número de 

registros desses medicamentos passou de 213 para 2972. 

 
3. Metodologia 

Os construtos do modelo estrutural apresentado na Figura 1 foram mensurados a partir 

da revisão da literatura. O modelo, além da relação entre construtos, apresenta suas hipóteses, 

e se a relação entre os construtos é positiva ou negativa. 
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Figura 1- Modelo Estrutural 

Capacidade Relacional

Desempenho

Resolução de 
Conflitos

CT Ex-Post   H1 +       

 

Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

O construto Capacidade Relacional corresponde à habilidade de gestão de alianças da 

organização e foi conceituado e operacionalizado com base no trabalho de Schilke e Goerzen 

(2010). A coordenação interorganizacional, a coordenação do portfólio da aliança, a 

aprendizagem interorganizacional, a proatividade da aliança e a transformação da aliança foram 

as variáveis latentes estabelecidas para mensuração desse construto. Tanto as variáveis latentes 

quanto as observáveis foram utilizadas no trabalho dos autores. Para mensuração das variáveis 

observáveis, foram utilizadas escalas Likert com cinco pontos (1 = discordo totalmente a 5= 

concordo totalmente). 

O construto desempenho da aliança também foi conceituado e operacionalizado com 

base no trabalho de Schilke e Goerzen (2010). Neste estudo, o intuito desse construto foi medir 

como é o desempenho das alianças entre os parceiros da aliança e outras empresas. Para a 

mensuração das variáveis observáveis, foram utilizadas também escalas Likert com cinco 

pontos. 
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O construto Resolução de Conflito corresponde à habilidade de se chegar a um acordo 

entre as partes quando ocorre divergência de interesses entre os parceiros em alianças. Reflete 

as atividades das empresas que buscam uma solução do problema (WALTER; LECHNER; 

KELLERMANNS, 2008). Esse construto foi operacionalizado com base no trabalho de 

Bataglia et al. (2015). 

O construto Custo de Transação Ex-post é medido à partir de Williamson (1998). Os 

custos de transação ex-post são os custos oriundos ao término da transação em si. Os 

indicadores que compõe o construto são: gasto de recursos com atividades de trabalho na 

aliança; tempo gasto na resolução de conflitos; tempo e recurso gastos para adaptação do acordo 

inicial; recursos gastos com incentivos para equipe. 

O universo da pesquisa são as empresas farmacêuticas humanas brasileiras.  

A população de empresas foi definida pela base de dados de empresas do setor 

farmacêutico formada ao longo do desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado A relação 

entre a capacitação relacional e os atributos e desempenho das transações (BATAGLIA; 

MEIRELLES, 2009). 

No contexto de pesquisa, o universo considerado englobou empresas que desenvolvem 

atividades no setor farmacêutico brasileiro. Os níveis de análise foram os construtos Resolução 

de conflitos, Capacidade Relacional, Custo de Transação Ex-post e Desempenho nas alianças. 

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento de dados primários.  A 

pesquisa foi realizada com gestores responsáveis pela carteira de alianças estratégicas da 

unidade de negócios. Aos gestores participantes assegurou-se o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das respostas, resguardando-se o nome dos participantes e a identificação da 

empresa. 

 A coleta de dados foi  operacionalizada da seguinte forma: (1) estabelecimento de um 

primeiro contato com as empresas visando a identificação do respondente adequado para a 

participação na pesquisa, ou seja, gestores de carteiras de alianças; (2) envio de e-mail com 

carta convite solicitando a participação do respondente na pesquisa; (3) quando recebido o 

aceite do respondente para participar da pesquisa, estabelecimento de contato telefônico ou 

envio por e-mail de um endereço eletrônico de acesso ao questionário para preenchimento. Os 

questionários respondidos formarão a base de dados da pesquisa; (4) em caso de dúvidas ou 
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problemas no preenchimento do questionário, novo contato foi estabelecido com os 

entrevistados para o esclarecimento de dúvidas.  

 

4. Conclusão 
Este trabalho teve o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a 

resolução de conflitos e a capacidade relacional, além de compreender o impacto dessas 

relações em uma aliança estratégica e de desenvolver ferramental metodológico para estudos 

empíricos sobre a resolução de conflitos e a capacidade relacional em uma aliança estratégica 

no setor farmacêutico brasileiro. 

Apresentou-se um esforço para estabelecer a relação entre a resolução de conflitos e a 

capacidade relacional, para tanto foi feita uma revisão bibliográfica sobre capacidade 

relacional, resolução de conflitos, alianças estratégicas e uma contextualização do setor 

farmacêutico. Nesse sentido foi desenvolvido um modelo conceitual, cuja aplicação no setor 

farmacêutico brasileiro se mostrou promissora.  

 A contribuição do estudo é relevante para prover maior compreensão sobre a relação 

dos construtos envolvidos. Acrescentam-se os fatos de que as empresas brasileiras do setor 

farmacêutico apresentam enorme potencial de crescimento e a inserção desse setor na política 

industrial brasileira é crescente. Além da aplicação proposta no setor farmacêutico, o modelo 

tem potencial para ser aplicado em outros setores de atividade empresarial. 

 Portanto, serão aplicados os testes e análises a partir dos dados coletados na pesquisa 

direta, e a partir desses resultados se concluir como ocorre a relação entre esses construtos deste 

trabalho. 
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Resumo: A cultura organizacional de uma empresa de educação é um assunto para o 
desenvolvimento comercial da empresa, gestão de pessoas, processos e relações de trabalho, 
visto que o ambiente acadêmico é propício a mudanças e evoluções, incluindo nessa mudança 
seus professores e funcionários. Com a necessidade de traçar estratégias para se adquirir maior 
competitividade no mercado, é importante conhecer o perfil cultural da Instituição de Ensino 
Superior (IES). Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar o perfil cultural atual 
e o perfil cultural desejado de uma IES, sob o ponto de vista dos docentes de acordo com 
Modelo de Valores de Cameron e Quinn (1999). Para tanto, foi aplicado o instrumento OCAI 
(The Organizational Culture Assessment Instrumen). Responderam ao questionário 101 
professores, de um total de 297 e o método utilizado foi quantitativo.  Os resultados mostraram 
que existe uma convergência entre o que se tem hoje e o que se deseja que seja a cultura ideal. 
A cultura predominante revelada foi a do tipo clã, e a que se deseja também foi do tipo clã, o 
que revela que o foco atual é de estabilidade e controle, voltado para a flexibilidade e 
dinamismo. 
 

Palavras-chave: Cultura organizacional, OCAI, docentes. 

 

1. Introdução 

Estudar e entender a cultura organizacional de uma empresa tem se mostrado importante 

para se conhecer melhor e assim gerir mais eficientemente uma empresa e consequentemente 

avançar. Cameron e Quinn (1992), afirmam que nas organizações hoje em dia, a estabilidade é 

frequentemente comparada com a estagnação, e as organizações que não se reinventam e se 

modificarem, geralmente são vistas como companhias recalcitrantes. 
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 Cultura é a programação mental coletiva que distinguem os membros de um grupo ou 

categoria de pessoas de outro (HOFSTEDE et al., 2010). Partindo dessa definição, podemos 

entender que cultura é algo que está embutido no subconsciente das pessoas que fazem parte de 

um local, de uma região ou mesmo de um país. 

 Para se entender o que vem a ser cultura organizacional, recorremos a (MARTIN, 2002), 

onde diz que cultura é de grande importância para se entender os membros de uma comunidade 

que compartilham algo em comum. Ou ainda que cultura é o padrão de credos e valores 

compartilhados que fazem dos seus membros parte de uma instituição e provem um conjunto 

de regras em suas organizações.  

 Para (SCHEIN, 2009), estudar a cultura organizacional da empresa, revelam aspectos 

sutis e menos visíveis da organização que pelo seu caráter de aprendizado social histórico, tende 

a explicar o que é importante para o seu crescimento. Já Martin (2002) afirma que estudar ou 

examinar uma organização sob a ótica cultural significa estudar um aspecto organizacional que 

historicamente não é levado em consideração ou pouco estudados, como as histórias contadas 

aos novos membros, como as coisas são feitas na organização, a disposição do escritório. 

Seguido aos aspectos da vida profissional, considerando as políticas oficiais da organização, a 

diferença de remuneração dos empregados, as relações de reporte, entre outros. 

 Sendo a cultura cada vez mais considerada uma variável crítica de sucesso, torna-se 

essencial o seu conhecimento para tomada de decisões estratégicas (CAMPELLO; 

HANASHIRO, 2010). 

 Conhecendo-se a cultura organizacional de uma empresa, podem-se fazer gestão no 

sentido de aproximar a cultura dos colaboradores da empresa a missão.  

 Cameron e Quinn (1999), desenvolveram um instrumento para se avaliar a cultura 

organizacional de empresas, chamado OCAI (The Organizational Culture Assessment 

Instrument, Instrumento de Avaliação da Cultura Organizacional) e é um modelo onde se 

consegue identificar de acordo com a classificação especificada pelos autores em que cultura 

se enquadra a organização. 

Este trabalho tem o objetivo de identificar o perfil cultural atual e o ideal de uma 

Instituição de Ensino Superior Privada do interior do Estado da Paraíba, sob o ponto de vista 

do seu corpo docente. 
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 Ao se identificar o a cultura da IES e a que os docentes consideram ideal para daqui a 5 

anos, a gestão pode tomar medidas para esta cultura seja preservada ou modificada ao longo 

dos anos.  

2. Revisão Bibliográfica 

Cultura é a programação mental coletiva que distinguem os membros de um grupo ou 

categoria de pessoas de outro grupo (HOFSTEDE et al., 2010).  

A cultura como conceito, possui uma história longa e diversificada (SCHEIN, 2009). 

Assim o termo cultura tem sido empregado em várias áreas e como significados 

diversos. Na área jurídica se emprega cultura para se sofisticar um conceito ou pessoa. Os 

antropólogos usam cultura para se referir aos costumes e rituais que as sociedades desenvolvem 

no curso da sua história. Os pesquisadores organizacionais empregam cultura para se referir ao 

clima e as práticas que as organizações desenvolvem ao lidar com pessoas, ou aos valores 

expostos e ao credo de uma organização (SCHEIN, 2009). 

Muitos desses usos da palavra cultura mostram não apenas uma visão superficial e 

incorreta, mas também uma tendência perigosa para avaliar culturas específicas de maneira 

absoluta e para sugerir que há, de fato culturas corretas para as organizações. 

Para se chegar ao conceito de cultura, uma visão comportamental de grupos, 

organizações e indivíduos se faz necessária. A definição de cultura não é óbvia e requer uma 

carga grande de análises sociais e de contexto. Dessa forma cultura pode ser entendida em um 

sentido amplo que possui estabilidade, estrutura, corpo, é difícil de ser modificada, é extensível 

e possui uma padronização ou integração (SCHEIN, 2009). 

Porém, Schein (2009) deixa claro que definir cultura de forma direta é uma tarefa que 

não pode ser realizada, pois envolve uma análise muito mais ampla para se chegar a uma 

definição. 

A cultura pode ser analisada em vários níveis distintos, quais sejam (SCHEIN, 2009): 

1. Artefatos; 

2. Crenças e valores expostos; 

3. Suposições básicas. 

Os artefatos estariam na superfície, o que inclui todos os fenômenos que alguém ver, 

ouve e sente quando encontra um novo grupo com um cultura não familiar ainda. Os artefatos 
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incluem os produtos visíveis do grupo, como a arquitetura de seu ambiente físico; sua 

linguagem, tecnologia e produtos; suas criações artísticas, vestuário, rituais etc. 

Em outro nível temos as crenças e valores assumidos, que são os valores que se tornam 

embutidos em uma ideologia ou filosofia organizacional, que pode servir como guia e como 

um modo de lidar com incertezas intrinsecamente difíceis ou incontroláveis. 

Como exemplo, as religiões, que nenhuma pode ser considerada superior a outra, porém 

se um membro de uma grupo religioso se depara com um grupo religioso diferente, este será 

segregado e passará a ser um membro estranho ao grupo, onde suas ideias não serão aceitas 

(SCHEIN, 2009). 

No último nível do modelo de (SCHEIN, 2009), temos as suposições básicas, que são 

suposições embutidas em cada grupo, sociedade ou área, como exemplos na área de engenharia, 

na área de gestão de empresas, onde muitas ações ou atitudes não serão tomadas simplesmente 

porque as suposições fundamentais básicas seriam quebradas ou rejeitadas, o que não é 

concebível. 

Partimos para a discussão de como se entender ou identificar uma cultura, de acordo 

com Schein (2009) avaliar ou decifrar uma cultura se faz necessário para que se entenda a 

realidade que se está imerso ou que se está imergindo. Existem muitos métodos para avaliar as 

dimensões culturais que podem ser categorizadas em termos do grau em que o pesquisador está 

diretamente envolvido com a organização e o grau em que os membros da organização ficam 

diretamente envolvidos no processo de pesquisa. 

O processo de decifrar uma cultura para propósitos de um insiders (membro da 

organização) ou para propósitos de descrever essa cultura a outsiders (membro de fora da 

organização) apresenta alguns riscos e custos potenciais associados. Esses riscos são internos 

no sentido em que os membros da organização podem não estar conscientes da maneira em que 

se tornam vulneráveis, uma vez a informação sobre a cultura ficar disponível a outras pessoas. 

Em ambos os casos, há perigo da informação estar incorreta ou que seja tão superficial que as 

camadas mais profundas permanecem desconhecidas (SCHEIN, 2009). 

2.1 Framework de valores de competição   

Esse modelo foi desenvolvido inicialmente para pesquisas conduzidas pelos maiores 

indicadores efetivos das empresas. A questão central para investigação eram:  

1. Quais são os principais critérios para se determinar se a organização é ou não efetiva? 
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2. Que fatores chave definem se uma organização é efetiva ou não? 

3. Quando as pessoas julgam um organização como efetiva, quais indicadores essas 

pessoas possuem em mente? 

John Campbell (CAMPBELL et al., 1974) e outros pesquisadores, criaram uma lista de 

39 indicadores que podem mensurar se uma empresa é ou não efetiva. Essa lista de indicadores 

foi analisada por Robert Quinn e John Rohrbaugh (QUINN; ROHRBAUGH, 1983), para 

determinar padrões e agrupamentos que poderiam ser identificados, desses 39 indicadores, 

muitos compreendem ou são usados em organizações, eles são solicitados como meio para se 

identificar os fatores chave de efetividade. 

O Framework se divide em 4 quadrantes, que são: adhocracy, Mercado, hierarquia e clã. 

A Figura 1, representa o modelo de competição. 

Figura 1- Modelo de Competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

Importante observar que os nomes desses quadrantes não foram colocados 

aleatoriamente. Foi descoberto que os quatro quadrantes surgiram das análises dos formulários 

que foram desenvolvidos na organização. 

Cada quadrante mostrado, é um tipo de cultura, que será explicado separadamente. 
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2.2 A cultura da hierarquia 

A aproximação das empresas com a era moderna se deu através do trabalho de Max 

Weber, sociólogo alemão que estudou organizações governamentais na Europa nos anos de 

1800. A maior mudança que houve nesse período, foi a revolução industrial, a época Weber 

escreveu – para produção eficiente e o incremento de serviços para a sociedade complexa que 

estava em desenvolvimento. Para isso, Weber propôs 7 regras que se tornaram conhecidas como 

os atributos clássicos da burocracia, que são: 

1. Regras; 

2. Especialização; 

3. Meritocracia; 

4. Hierarquia; 

5. Separação da propriedade; 

6. Impessoalidade; 

7. Responsabilidade. 

 

Essas características se tornaram os pilares dessa proposta. 

Empresas como McDonalds, Ford, Departamento de Justiça Americano, são exemplos 

típicos de culturas de hierarquia, onde os 7 fundamentos de Weber são respeitados e seguidos. 

2.3 A Cultura do Mercado (The Market Culture) 

A cultura de mercado se tornou popular nos anos 60 com as organizações competitivas.  

O tipo de líder desse tipo de cultura é guiado por resultados, e como critério de eficiência 

tem-se a realização de objetivos e a competitividade com concorrentes. Prover produtividade e 

competição. 

Como exemplos dessa cultura, pode-se citar a GE, Philips Electronics. 

 

2.4 A Cultura do Clã (The Clan Culture) 

Esse tipo de cultura empresarial é semelhante a uma organização familiar em uma 

empresa, por isso esse termo. 

Empresas com essa cultura, possuem um líder com o perfil de mentor. Como critério 

eficácia, tem-se a coesão moral e desenvolvimento de recursos humanos. O local de trabalho é 

amigável e a teoria de gestão é participativa. 
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Como exemplo desse tipo de cultura organizacional, podemos citar a Disney. 

 

2.5 A cultura Adhocracy 

Foi desenvolvida da era industrial para a era da informação, é o quarto tipo ideal de 

organização emergente. É um formato de organização que está inserida em ambientes 

turbulentos e competitivos, típico do ambiente do início do século XXI. 

Nesse tipo de cultura, é valorizado a criatividade e inventividade de serviços únicos e 

originais. O local de trabalho é dinâmico. A teoria de gestão é a inovação e o tipo de líder tem 

que se empreendedor e visionário. 

  Como exemplo de empresa com esse tipo de cultura, podemos citar a Nasa e 

Oracle. 

 

2.6 O Instrumento de Avaliação OCAI 

Esse instrumento é um formulário, que requer respostas individuais de apenas 6 

questões. Cada questão possui 4 alternativas. Divide-se 100 pontos entre essas 4 alternativas, 

depende o quanto similar com a sua organização seja o item. Atinge o maior valor a alternativa 

mais parecida com a realidade da empresa em questão. Exemplo: A questão 1, se for pensada a 

alternativa A e ela deve ser a mais parecida com a realidade da organização, as alternativas B e 

C possuem algumas semelhança, e a D possui muito similaridade com todas, nós vamos atribuir 

55 pontos para A, 20 pontos para B e C e 5 pontos para D. De forma que o valor total das 

alternativas seja igual a 100. 

O OCAI, deve ser aplicado por duas oportunidades, na primeira as respostas serão 

relativas ao momento atual da organização, ou seja, current. Na segunda vez, as respostas serão 

relativas ao que se imagina daqui a 5 anos, chamada de Preferred. Os formulários são idênticos, 

diferindo apenas a coluna de respostas. As 6 questões aplicadas pelo OCAI são relativas a: 

1. Características dominantes; 

2. Chefia organizacional; 

3. Gerenciamento de funcionários; 

4. Integração da empresa (Organization Glue); 

5. Ênfase estratégica; 

6. Critérios de Sucesso. 
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Para se calcular o valor total do OCAI, deve-se somar o valor de cada letra (a, b, c, d) 

de cada item e dividir por 6, ou seja, se tirar o valor da média de cada item. 

O OCAI é baseado em um modelo teórico chamado Competing Values Framework. Esse 

framework é extremamente eficiente e ajuda a organização a interpretar a grande variação do 

fenômeno organizacional. Será explicado porque o framework é tão importante e como esse 

modelo foi inicialmente desenvolvido através de pesquisas em empresas. Também será 

explicado as 4 culturas dominantes que emergem a partir desse framework. Esses 4 tipos de 

cultura servem de fundamento para a OCAI (CAMERON, K.; QUINN, R., 1992). 

2.7 Interpretação dos perfis  

O perfil pode ser de: 

• Tipo: identifica a cultura predominante, mostrando os pressupostos básicos, estilos e 

valores; 

• Discrepância: Mostra as diferenças entre as culturas predominante atual e a desejável. 

• Força: Número de pontos de uma cultura específica; 

• Comparações: Realizada com o perfil médio das organizações do setor. 

• Tendências: oferece uma compreensão adicional ao perfil cultural da empresa. 

 

3. Metodologia 
A pesquisa deste trabalho adotou o Modelo de Valores Competitivos desenvolvido por 

Cameron e Quinn (1999), e o questionário conhecido como Organizational Culture Assessment 

Instrument – OCAI. 

 Este instrumento faz uma abordagem quantitativa para se concluir a cultura 

organizacional.  

O instrumento de pesquisa foi um formulário eletrônico desenvolvido na Plataforma 

Survey Monkey. O formulário foi encaminhado aos professores por meio das coordenações de 

curso, e ficou disponível por 18 dias. O formulário tinha a obrigatoriedade de ser respondido 

todo de uma só vez e também não existia a possibilidade de ser respondido por meio impresso 

por exemplo, apenas no meio virtual/eletrônico. As respostas não eram identificadas. 

Todos os professores da instituição foram notificados, 101 responderam de um total de 

297. 
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4. Análise dos Resultados 

A Instituição de Ensino em questão, possui 297 professores ativos, a todos os 

professores foi encaminhado eletronicamente o formulário com o questionário desenvolvido 

por Cameron e Quinn (1992), onde primeiro se coleta a situação atual da cultura organizacional, 

e posteriormente o que se estima para daqui a 5 anos. 

Dos 297 professores, 101 responderam, o que totaliza 34% de docentes. Destes, 57 eram 

docentes dos cursos da área de humanas, que engloba os cursos de administração de empresas 

e direito, o que totaliza 56%, 25 eram docentes de cursos da área de exatas, que inclui os cursos 

de sistemas de informação, jogos digitais, arquitetura e urbanismo, ciências aeronáuticas e 

tecnologia em construção de edifícios, o que significa aproximadamente 25% das respostas, os 

restante das respostas, ou seja, 19 respostas, foram dos cursos da área de saúde, que incluem o 

curso de enfermagem, fisioterapia e medicina, o que representou aproximadamente 19% das 

respostas. 

Dos professores respondentes, 44,4% são professores a mais de 5 anos, o que representa 

45 professores, 9,26% possuem até 5 anos na Instituição, 7,41% possuem até 4 anos, 16,67% 

possuem até 3 anos, 16,67 possuem até 2 anos e 5,56% possuem até 1 ano na Instituição. Por 

esses números, observa-se que a grande maioria dos respondentes está na instituição a mais de 

5 anos, e já passou por um período real do que vem a ser a avaliação do OCAI, ou seja, como 

se ver hoje a instituição e o que se espera para daqui a 5 anos. 

4.1 Calculando o Escore OCAI 

 O escore OCAI é considerado simples de ser calculado (CAMERON, K.; QUINN, R., 

1992), requer apenas uma médica aritmética simples. O primeiro passo é adicionar todas as 

respostas A em uma coluna, somar e depois dividir por 6, isto dará a média da resposta A. Deve 

ser usada essa mesma estratégia em todas as alternativas restantes, B, C e D. 

4.1.1 OCAI atualmente 

 Os escores obtidos para a situação atual, foram obtidos de acordo com as respostas aos 

formulários e foram estão expostos nos Quadros 1, 2, 3 e 4, e foram obtidos calculando as 

médias aritméticas de cada resposta, da maneira que recomenda a metodologia. 
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Quadro 1- Respostas A Quadro 2- Respostas B 

1A 28  1B 35 

2A 35  2B 20 

3A 31  3B 25 

4A 23  4B 26 

5A 27  5B 31 

6A 37  6B 28 

Soma 181  Soma 165 

Média 30,17  Média 27,5 
     
Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

 

     

Quadro 3- Respostas C Quadro 4- Respostas D 

1C 6  1D 31 

2C 13  2D 33 

3C 25  3D 20 

4C 25  4D 26 

5C 21  5D 21 

6C 20  6D 15 

Soma 110  Soma 146 

Média 18,33  Média 24,33 

Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

O Gráfico 1, representa a situação atual na IES. Partindo-se do gráfico e observando-se 

os valores obtidos nos quadros 1 e 2, pode-se observar que os itens 1 e 2, foram os que se 

sobressaíram frente as demais respostas, tendo o item 1, ou seja, os de resposta A com maior 

valor, portanto sendo enquadrando no quadrante de clã pela instrumento OCAI e também com 

uma tendência para a adhocracia. A cultura de clã é uma cultura que se assemelha a uma 

organização familiar, é o tipo de organização que se parece com as organizações japonesas dos 

anos 60 e início dos anos 70. É uma cultura onde se compartilha valores e objetivos, é 

participativa, individualista e o consenso é exercitado o tempo todo. São consideradas mais uma 

extensão da família que mesmo uma entidade com fins econômicos. 

Na cultura de clã, o líder da empresa é considerado um facilitador, um mentor e serve 

de exemplo aos demais. Os critérios de sucesso são pautados pela moral, coesão e 

desenvolvimento humano. O gerenciamento das atividades envolvem participação, consenso. 
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O resultado que aponta a cultura de adhocracia ficou bem próximo da cultura de clã 

atualmente, dessa forma merece um comentário. Essa cultura se desenvolveu da era industrial 

para a era da informação. É o tipo de cultura que tem muita relação com as empresas o século 

XXI, que vivem em ambientes turbulentos e competitivos. A raiz da adhocracia é a 

especialização e o dinamismo (CAMERON, K.; QUINN, R., 1992).  

Na cultura de adhocracia o líder é considerado um inovador e visionário, os critérios de 

sucesso desejados são os resultados, criatividade e crescimento, já o gerenciamento é inovador 

e focado em recursos.  

Tanto a cultura de clã, quando a adhocracia, possuem seus eixos na flexibilidade e 

discrição, a cultura de clã tende a ter uma integração maior, já a adhocracia é mais focada para 

um posicionamento externo e uma diferenciação.

 

Gráfico 1- Gráfico da Cultura Organizacional Atual 

Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 
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4.1.2 OCAI desejado 

Os escores obtidos para a situação desejada, foram obtidos de acordo com as respostas 

aos formulários e foram estão expostos nos quadros 5, 6, 7 e 8, e foram obtidos calculando as 

médias aritméticas de cada resposta, da maneira que recomenda a metodologia. 

 

Quadro 5- Respostas A Quadro 6- Respostas B 

1A 32  1B 33 

2A 44  2B 17 

3A 34  3B 31 

4A 24  4B 32 

5A 33  5B 28 

6A 38  6B 26 

Soma 205  Soma 167 

Média 34,17  Média 27,83 
Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

     

     

Quadro 7- Respostas C Quadro 8- Respostas D 

1C 7  1D 29 

2C 10  2D 29 

3C 21  3D 14 

4C 23  4D 21 

5C 20  5D 18 

6C 17  6D 18 

Soma 98  Soma 129 

Média 16,33  Média 21,50 
Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

Inserindo os resultados obtidos em um gráfico, tem-se o Gráfico 2, que representa, na 

visão dos docentes, a situação desejada para a IES daqui a 5 anos. Pelo gráfico e pelos valores 

obtidos nos quadros 4 e 5, pode-se observar que os itens 1 e 2, foram os que se sobressaíram 

frente as demais respostas, mais uma vez a cultura de clã aparece como a cultura desejada e a 

cultura de adhocracia como a segunda. Portanto repetindo o resultado obtidos para a cultura 

atualmente. Pode-se concluir, que inclusive houve uma ênfase maior na cultura de clã para 

daqui a 5 anos, ou seja, a desejada. 
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Gráfico 2- Gráfico da Cultura Organizacional desejada daqui a 5 anos 

Fonte: Elaborado pelo próprio Autor 

5. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo analisar o perfil organizacional sob a perspectiva de 

Cameron e Quinn (1992), com o método OCAI, que analisa a cultura sob o ponto de vista atual 

e o ponto de vista desejado daqui a 5 anos. 

 A cultura atual foi identificada como clã, seguida pela adhocracia, como cultura ideal, 

o resultado foi semelhante, até houve uma ênfase ainda maior para a cultura de clã. Um dado 

que se deve observar, é que 44% dos respondentes, estão na Instituição a mais de 5 anos, ou 

seja, já atravessaram um ciclo de acordo com a metodologia OCAI, e nesses 5 anos, devem ter 

observado que a cultura de clã se acentuou, e que houve uma concordância. 

Como limitação deste trabalho, podemos apontar o número de respostas obtidos e o 

seguimento que foi atingido, visto que os docentes são apenas uma parte dos colaboradores da 

empresa, existe um número muito maior de funcionário não docentes. Para trabalhos futuros e 

aprimoramentos deste trabalho, pode-se inicialmente aplicar o questionário para os demais 
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funcionários, e também fazer uma estratificação de respostas por cursos das aéreas, dessa forma 

poderemos entender como os professores de cada curso enxergam a cultura da empresa. Assim 

pode-se comparar as visões. 

 O mesmo pode ser feito com as culturas de funcionários e professores, será que possuem 

culturas distintas? Se que possuem as mesmas culturas? Que trabalho fazer para se 

aproximarem as culturas? A Instituição deseja mudar essa cultura? Deseja permanecer? É 

possível expandir o trabalho para diversas áreas.  
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Resumo: A escolha do tema abordado deu-se a partir da observação dos mais frequentes 
problemas que a organização enfrenta quando se trata de rotatividade de pessoal. O Posto 
Tabocão V, apresenta uma alta rotatividade na função de frentista, a única área que ocorreu 
demissões em 2016. Deste modo, o objetivo geral deste estudo foi analisar rotatividade na 
função de frentistas no Posto Tabocão V.  E para melhor tratar os dados além do cálculo da 
rotatividade foi realizada a identificação as principais causas do índice de rotatividade. Para 
alcance dos objetivos foi realizada pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, além de 
observacional. Como instrumentos de coleta de dados foram aplicados questionários aos 
desligados, roteiro de entrevista estruturado a diretoria e ainda um checklist para quantificar as 
demissões. Os métodos possibilitaram identificar um elevado índice de rotatividade 
direcionando os levantamentos de gargalos na Gestão de Pessoas. 
 
 
 
Palavras-chave: Rotatividade, Gestão de Pessoas, Desligamento. 
 

1. Introdução 

A temática deste estudo é a análise do índice de rotatividade no Posto Tabocão V. O 

interesse pelo tema surgiu a partir das experiências pessoais e profissionais das acadêmicas, as 

quais instigaram quanto à importância de compreender melhor o assunto. A relevância da 

pesquisa se dá pela concordância de levantamentos teóricos preliminares, uma empresa com 

alto índice de rotatividade tende a perder a credibilidade e confiança, podendo ser mal vista e 

ter perda na qualidade dos serviços oferecidos. Pode-se observar que a saída de empregados de 

uma organização compromete o desenvolvimento saudável da mesma, pois dificulta o alcance 

de seus resultados, sendo gerados custos com contratação, desligamento e ainda de aplicação 

das pessoas na organização. 

Na empresa estudada, observou-se em visitas iniciais que os gestores pouco pensam na 

relevância destes impactos e não medem o quanto a rotatividade afeta a gestão da empresa. 
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Sendo assim, é essencial se conhecer o indicador de rotatividade para que ações sejam tomadas 

em relação aos aspectos que envolvem esta temática. 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi analisar a rotatividade na função de frentistas 

no Posto Tabocão V.  Para melhor estruturação dos resultados foram estruturados os seguintes 

objetivos específicos: estruturar dados teóricos acerca da temática; levantar dados históricos da 

organização; identificar quantitativos de demissões; analisar a atuação da área de recursos 

humanos; calcular índice de rotatividade; realizar pesquisa com colaboradores desligados.  

Para tanto foi realizado um estudo de caso com pesquisa de caráter qualitativo, 

utilizando-se em especial da pesquisa bibliográfica, observacional e documental. Como 

instrumentos de coletas de dados foram utilizados questionários, roteiro de entrevista 

estruturado e checklist. Todos os métodos visaram a melhor interpretação das informações e 

melhor estruturação dos dados em relatórios e tabelas. A análise e cálculo dos indicadores de 

rotatividade permitem a identificação da saúde organizacional, sendo possível identificar 

pontos gargalos e propor melhorias no que tange à gestão de pessoas na organização, 

possibilitando redução de custos e elevando a produtividade dos colaboradores. 

 

2. Referencial teórico 

Segundo Chiavenato (2010), o termo rotatividade de recursos humanos é usado para 

definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente; em outras palavras, o 

intercâmbio de pessoas entre a organização e o ambiente é definido pelo volume de pessoas que 

ingressam e que saem da organização.  

A rotatividade de funcionários refere-se ao movimento de saída de profissionais de uma 

organização. Frequentemente esse é um aspecto citado como um dos fatores que causam a falha 

em manter os índices de produtividade nos Estados Unidos, comparados aos dos concorrentes 

estrangeiros. Essa situação envolve custos diretos e indiretos para a organização 

(BOHLANDER e SNELL, 2015). 

A rotatividade não é uma causa, mas o efeito de algumas variáveis externas e internas. 

Dentre as variáveis externas estão a situação de oferta e procura do mercado de RH, a conjuntura 

econômica, as oportunidades de empregos no mercado de trabalho etc. (BOHLANDER e 

SNELL, 2015). 
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Dentre as variáveis internas estão a política salarial e de benefícios que a organização 

oferece, o estilo gerencial, as oportunidades de crescimento interno, o desenho de cargos, o 

relacionamento humano, as condições físicas e psicológicas de trabalho. A estrutura e a cultura 

organizacional são responsáveis por boa parte dessas variáveis internas (CHIAVENATO, 

2010). 

De acordo com Chiavenato (2008), a rotatividade implica em custos grandes para as 

organizações, custos esses observados na queda da produção ou mesmo no aspecto burocrático 

e administrativo. 

A rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, 

ou seja, às entradas de pessoas para compensar as saídas de pessoas das organizações. Cada 

desligamento quase sempre corresponde a admissão de um substituto com reposição. Isto 

significa que o fluxo de saídas (desligamento, demissões e aposentadorias) devem ser 

compensados por um fluxo equivalente de entradas (admissões) de pessoas (CHIAVENATO, 

2008). 

É necessário que as organizações tenham controle dessa rotatividade e acompanhem 

esse indicador.  Segundo Sanchez (2008, p. 12) “a rotatividade é medida por índices mensais 

ou anuais para que se possa ter um parâmetro comparativo”. 

Sanchez (2008 p.13) observa que para o mercado de trabalho e o mercado de RH há 

uma interação entre o que vivenciamos no país de forma financeira e econômica. Exemplo dessa 

situação é que quando se tem um momento de recessão econômica e de alto índice de 

desemprego, o índice de rotatividade diminui, porém em momentos de instabilidade e 

desenvolvimento econômico aumenta o índice de rotatividade. 

Marras (2011, p. 47) define o seguinte cálculo para rotatividade: “Número de 

afastamentos x 100)/ Número médio de funcionários” Segundo Bohlander e Snell (2015, p.78) 

“os índices de rotatividade precisam ser calculados regularmente para comparar unidades 

específicas, como departamentos divisões e grupos de trabalho. Muitas vezes são feitas 

comparações com dados de outras organizações”. 

A mudança de um empregado é um processo demorado. Geralmente, os custos podem 

ser divididos em três categorias: custos de desligamento, custos de substituição e custos de 

treinamento. Esses custos saem muito alto para a empresa, e ainda não abrangem os custos 

indiretos, como a baixa operosidade do funcionário que está se desligando da empresa, e a 
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necessidade de horas extras dos outros funcionários em virtude da vaga aberta (BOHLANDER 

e SNELL, 2015). 

Consequentemente, a diminuição da rotatividade poderia resultar em grande economia 

para uma organização. Grandes despesas das organizações referem-se aos custos envolvidos no 

treino do substituto do funcionário desprendido (Bohlander e Snell, 2015). 

Os custos de desligamento, conforme Chiavenato (2009), enfatizam as despesas do 

órgão de registro e documentação relativas ao processo de desligamento do empregado (envolve 

anotações, registros, comparecimento a homologações na justiça do trabalho, custo da 

antecipação de pagamentos relacionados com férias proporcionais, 13º salário proporcional, 

aviso prévio, multa do FGTS. Todavia, o conceito desligamento que se da por iniciativa da 

organização acontece quando se decide desligar funcionários, demiti-los, para substituí-los por 

outros mais adequados às suas necessidades, ou para corrigir problemas de seleção inadequada; 

ou mesmo para reduzir sua força de trabalho. Importante destacar que o Turnover pode escapar 

ao controle da organização quando os desligamentos forem efetuados por iniciativa dos 

empregados. 

      Os custos de treinamento, segundo Marras (2011, p.154), são a “Demonstração do 

conjunto do investimento realizado pela empresa (material, instalações, equipamentos, 

instrutores etc.) ”e envolvem todos os possíveis custos diretos e custos indiretos. Será através 

do treinamento que o funcionário poderá assimilar melhor as informações, desenvolvendo suas 

habilidades, atitudes e comportamentos diferentes e conceitos abstratos. O treinamento se 

realiza de maneira em que de um lado esta o instrutor e do outro o aprendiz. Os instrutores são 

as pessoas de qualquer nível hierárquico da empresa, podendo ser aqueles experientes ou 

especializados em alguma atividade ou trabalho, transmitindo seus conhecimentos de forma 

organizada e clara para os aprendizes. Para a realização do treinamento, a principal estratégia é 

a estrutura preparada e desenvolvida pela empresa, já que este processo deve estar equilibrado 

em uma linha de realizações. 

De acordo com Chiavenato (2008, p.438), toda vez que um colaborador se desliga da 

organização é importante que ele passe por uma entrevista de desligamento, que possui como 

objetivo a coleta de informações sobre a visão pessoal do indivíduo quanto à organização, 

compreendendo os motivos que levou a situação em questão.  
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Os resultados desta entrevista são coletados e analisados para as empresas visualizarem 

sua organização na visão dos colaboradores e melhorarem seu desempenho, diminuindo assim 

a rotatividade. 

Essa prática de entrevista de desligamento favorece diversos benefícios para a 

organização, dentre eles: retenção de conhecimento vital na organização; diminuição da curva 

de aprendizado dos sucessores; identificação de equívocos e oportunidades de melhorias; 

entendimento e experiência dos gestores relativa às pessoas e às organizações; subsídios à 

gestão para o planejamento da sucessão; suporte às práticas de recursos humanos de uma 

organização; informações para análises de necessidades de treinamento; dar ao empregado, no 

momento de sua saída, uma visão positiva da organização e sua cultura (BASTOS et. al, 2013). 

A utilização da ferramenta de entrevista de desligamento é tão importante quanto o 

processo de seleção, pois sua função é essencial para identificar a razão dos impactos gerados 

através da rotatividade, onde demonstrará o desempenho das atividades, do clima e das 

condições do ambiente de trabalho (CHIAVENATO, 2008). 

Existem dois tipos de desligamentos, o primeiro por iniciativa do funcionário ou pela 

segunda, por iniciativa da empresa. Por funcionário é quando a empresa não corresponde suas 

expectativas ou quando visualizam alternativas mais atrativas fora da organização. Já pela 

organização é quando a empresa decide substituí-lo por algum mais qualificado, ou para corrigir 

um erro de seleção ou reduzir força de trabalho (CHIAVENATO, 2008).  

A rotatividade faz parte da rotina de toda a empresa, porém não podemos pensar nela 

apenas de forma negativa, pois através dela a organização tem a chance de substituir 

colaboradores ineficientes, e fidelizar bons colaboradores. Segundo Chiavenato (2008), as 

empresas precisam oferecer condições de trabalho adequadas para manter seus colaboradores 

empregados e com vontade de trabalhar. 

Bastos et. al. (2013, p. 35) define que rotatividade é uma constante de admissões e 

demissões e um determinado tempo. A rotatividade pode estar ligada às contratações 

inadequadas, insatisfação com gestores falta de investimentos nos seus colaboradores, falta de 

planos de cargos para que seus colaboradores possam ver uma carreira promissora dentro da 

organização. 

Bohlander e Snell (2015, p. 405), afirmam que podemos reduzir rotatividade gerando 

estratégias de planos de incentivo. Os incentivos fazem com que os colaboradores estejam 
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focados em suas metas de desempenho, gerando motivação que produz ganhos para o 

funcionário e para a empresa. Existem vários tipos de planos de incentivo para a empresa, um 

deles é o plano de participação nos lucros. 

Os planos de participação nos lucros visam a oferecer aos funcionários a oportunidade 

de aumentar seus ganhos por meio da contribuição para o crescimento dos lucros da empresa 

que trabalham. Essas contribuições podem ter como foco a melhoria da qualidade do produto, 

a redução dos custos operacionais, o aprimoramento dos métodos de trabalho e a construção de 

comprometimento, em vez de apenas o aumento dos índices de produção (BOHLANDER e 

SNELL, 2015). 

 

 

 

 

3. Metodologia 

Trata-se de um estudo de caso que pesquisou a rotatividade no Posto Tabocão V na 

cidade de Goiânia-Goiás. Para levantamento de informações que pudessem levar a um 

conhecimento maior acerca da temática foi realizada a pesquisa bibliográfica, tendo como 

principais autores Bollander (2009), Chiavenato, (2010), Dutra (2009) e Marras (2011).  

A pesquisa teve caráter qualitativo, foi realizada uma pesquisa observacional e 

documental.  Como instrumentos de coletadas de dados foram utilizados: roteiro de entrevista 

estruturado, entrevista a diretoria, checklist para auxiliar na coleta de dados documentais e 

questionário aplicados a aos frentistas desligados.  

A estruturação e análise dos dados foram realizadas e apresentados em forma de 

relatórios e gráfico, que permitiram a interpretação e análise dos resultados. Todos os métodos 

utilizados visaram a melhor compreensão dos aspectos que envolvem a rotatividade na empresa 

âncora. 

 

4. Resultados e discussão 
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4.1 Cálculo da rotatividade da organização 

Foram 12 demissões de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015, havendo vinte 

frentistas dia 31 de Dezembro. Obteve-se o seguinte resultado no cálculo do índice de 

rotatividade na empresa âncora, de acordo com o cálculo: (12x100): 20 = 60%. 

A organização apresenta um número altíssimo de rotatividade. De acordo com Marras 

(2012) um índice é aceitável em até 5%. Acima disto segundo o autor, há uma corrosão no 

processo de gestão que precisa ser minuciosamente analisado.  

De acordo com pesquisa documental três colaboradores foram demitidos por justa 

causa, seis pediram demissão, um por término do empregador e dois entraram em acordo. Frente 

a este dado, foi realizada uma pesquisa junto a 100% dos colaboradores desligados para  

 

4.2 Resultado do questionário aplicado aos colaboradores 

Foram entrevistadas 12 pessoas, 08 eram do sexo feminino e 04 eram do sexo masculino, 

obtendo-se o percentual de 66% são do sexo feminino e 44% do sexo masculino. 

Já pela classificação de idade dos entrevistados todos tem idade de 19 a 40 anos. Logo 

por escolaridade obteve-se os seguintes resultados: Todos possuem nível médio completo 

totalizando 100% dos entrevistados. 

Quando questionados sobre como foi realizado o desligamento pela empresa, obteve-se 

o seguinte resultado: 80% dos colaboradores pediram demissão, 10% somente fizeram um 

acordo com a empresa e os outros 10% foram demitidos por justa causa. 

Em relação aos principais motivos do desligamento da empresa obteve-se os seguintes 

resultados: 30% foram resistência ás mudanças, 20% foram rigidez da liderança, 30% tiveram 

algum conflito na empresa e 20% que entrou em acordo respondeu que foi em função de seu 

elevado absenteísmo.  

Em questão ao salário pago pela empresa 60% dos colaboradores entrevistados 

avaliaram como muito bom 20% como excelente, e os outros 20% avaliaram como regular. Em 

relação ao os benefícios sociais da empresa, 50% dos colaboradores avaliaram como excelentes 

e os outros 50%%, como regular totalizando um percentual de 100%. 

Em questão ao tratamento por parte do supervisor de seu departamento obteve os 

seguintes resultados: 80% dos colaboradores avaliaram como excelente ou bom o trabalho 
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desempenhado pelo seu supervisor e 20% avaliaram como ruim, totalizando 100% dos 

entrevistados. 

No quesito condições de trabalho, foram obtidos os seguintes resultados: 90% disseram 

ser muito bom e 10% regular. Foram analisados também o relacionamento com colegas de 

trabalho e os resultados foram: 70% disseram que tinham um relacionamento muito bom com 

e 20% disseram ter um relacionamento ruim e os outros 10% regular. 

Em questão ao horário de trabalho, coletou-se os seguintes resultados: 60% disseram 

ser regular a ruim, 20% disseram ser muito bom e outros 20% avaliaram como bom. 

Os resultados para oportunidade de progresso na empresa foram 70% dos 10 

entrevistados avaliaram como excelente a oportunidade de progresso dentro da empresa, os 

outros 30% avaliaram como ruim as oportunidades. 

Os resultados mostram que motivos secundários do desligamento foram inabilidades em 

relação ao trabalho em equipe e a comunicação interpessoal. Um dado impactante é que todos 

os entrevistados se mostraram satisfeitos com as atividades oriundas de seus cargos.   

De acordo com as respostas atribuídas pelos colaboradores, notou-se que os motivos 

para troca de emprego se dariam pela resistência a mudanças na organização e principalmente 

ao horário de trabalho. 

Embora a remuneração direta, o salário, seja considerado atrativo, os benefícios foram 

considerados por 50% dos entrevistados como regulares, não sendo assim um fator de impacto 

motivacional para a permanência dos mesmos na organização.  

Observaram-se questões pontuais em questões que envolvem o relacionamento entre os 

colegas, embora a maioria tenha afirmado possuir um relacionamento muito bom, a liderança 

também é bem aceita pelos desligados. 

4.3 Discussão dos resultados 

Foram levantados dados acerca dos desligamentos ocorridos no período do estudo. 

Como pode ser observado na Figura1. 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Observou-se que ocorreram doze desligamentos no Posto Tabocão, sendo que deste 

total, três desligamentos ocorreram por rescisão sem justa causa, ou seja, por iniciativa da 

empresa e seis por pedido de demissão. A incidência de uma demissão realizada por antecipação 

do término pelo empregador e dois pelo término de contrato vincula-se a colaboradores em 

período de experiência. Nota-se que 25% dos desligamentos foram sem justa causa e 50% por 

pedido de demissão.  

Foi observado que os processos de gestão de pessoas no Posto Tabocão V são 

estruturados, entretanto são observadas algumas deficiências que caracterizam aspectos das 

causas do elevado índice de rotatividade da organização.  

Os horários de trabalho são uma queixa relevante dos desligados entrevistados, 

apontando potenciais deficiências no processo de agregar pessoas, pois ao recrutar e selecionar 

é necessário que se faça uma triagem que direcione o perfil do candidato às características da 

vaga. 

Nas entrevistas pode-se observar que o processo de recompensas apresenta uma das 

causas da rotatividade. Referindo-se aos benefícios, que atualmente são ofertados os definidos 

legalmente, vale transporte, salário família, férias e 13º. E são concedidas espontaneamente a 

cesta básica e 50% de bolsa universitária para quem deseja fazer curso de administração. É 

importante ressaltar que durante o período analisado foram demitidos apenas colaboradores que 

trabalhavam na função frentista e que os mesmos embora a empresa oferecesse bolsa estudo, 

6; 50%

3; 25%

1; 8%

0; 0%
2; 17%

Figura 1: Desligamentos de Frentistas em 2016

Pedido de Demissão
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após o período de experiência nenhum deles ingressaram na graduação, caracterizando um 

benefício que não promove tanto impacto a essa função. 

Outro fator levado em consideração como motivo de desligamento direcionado pelos 

entrevistados foi a resistência a mudanças. Observa-se que a gestão de pessoas não segue nesse 

momento as tendências atuais, desconsiderando a opinião dos colaboradores em relação ao 

processo de tomada de decisão, o que mostra um processo de avaliação de desempenho 

desatualizado. Conflitos entre colegas também indicam fatores que causaram desligamentos, o 

que indica um clima organizacional com deficiências, sendo necessárias ações neste sentido.   

 

5. Considerações finais 

O objetivo deste estudo foi alcançado visto que foi realizada uma análise rotatividade 

na função de frentistas no Posto Tabocão V, que levou a um indicador altíssimo de 60% se 

comparado ao índice aceitável de 5% indicado por Marras (2011), mostrando um cenário com 

problemas no que se refere à gestão de pessoas. 

A estruturação dos dados teóricos acerca da temática levou ao entendimento de que 

índices elevados de rotatividade são causados por questões que envolvem os processos de 

Gestão de Pessoas, comprometendo o clima organizacional, a qualidade de vida no trabalho e 

consequentemente a produtividade. E que como importante a forma de se aproveitar o momento 

de desligamento para conhecer melhor questões a serem desenvolvidas pela empresa, 

entendendo melhor as causas dos mesmos. 

O estudo de caso no Posto Tabocão V permitiu a identificação e análise da função 

recursos humanos sob a perspectiva dos impactos da rotatividade. Os cálculos de rotatividade 

permitiram contemplar numericamente o alto índice de rotatividade e a pesquisa com 

colaboradores desligados permitiu identificar os principais motivos deste alto índice. 

O estudo direcionou aos seguintes resultados em relação aos motivos da rotatividade 

dos colaboradores; horário de trabalho; resistência a mudanças e conflito entre colegas. Todos 

esses dados precisam ser melhor trabalhados, identificando no ambiente interno atual quais são 

os pontos a serem melhorados.  

Sabe-se que a aplicação da entrevista de desligamento deve ser realizada no período de 

demissão, para que o colaborador desligado possa dar feedbacks que possibilitem no calor das 

emoções a coleta de dados mais pautada nas práticas, ou melhor, nas relações cotidianas atuais, 
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fornecendo informações com maior precisão. Entretanto, como a empresa não pratica essa 

rotina, foram levantados os dados após a demissão, o que interfere na qualidade dos resultados. 

Sugere-se que a organização faça investimentos neste sentido, primando por identificação de 

dados que permitam a melhor gestão de pessoas no Posto Tabocão V. 

O trabalho permitiu às acadêmicas um conhecimento mais abrangente da temática, 

levando à percepção prática da Gestão de Pessoas, em especial em relação à rotatividade e a 

importância da entrevista de desligamento, estimulando a novas percepções sobre a importância 

da temática ao universo organizacional. 

Sugere-se assim que a organização faça novos estudos que possam levar ao 

entendimento sobre questões que envolvem o clima organizacional, podendo assim se permitir 

uma coleta de dados que indiquem quais aspectos da Gestão de Pessoas estão de fato com 

problemas, viabilizando a estruturação de um plano de melhorias que possa contribuir com a 

redução dos indicadores de rotatividade. Ressalta-se que a relevância desta continuidade no 

estudo se dá em função deste índice causar impactos financeiros e na imagem da organização, 

além de outros. 
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RESUMO 

O estudo do modelo de atenção à Qualidade de Vida no Trabalho – QVT existente na Universidade Federal 
do Pará – UFPA, é o foco da pesquisa que procurou contemplar as demandas de promoção à saúde dos 
servidores lotados no Campi Avançados da UFPA. Para tanto, foram identificados os parâmetros que 
norteiam as ações de qualidade de vida no trabalho, bem como o nível de adesão dos servidores da 
Instituição. Posteriormente, foi analisada a relação existente entre os programas e a legislação sobre o 
assunto, e até que ponto as ações são condizentes com as reais necessidades dos servidores da UFPA. A 
pesquisa foi empírico-analítica tendo por base: a) o levantamento estatístico dos servidores que 
participaram das ações de QVT nos Campi Avançados; b) a análise do material de divulgação das ações 
integrantes do modelo de QVT e c) o exame periódico. Foi aplicado questionário com perguntas e respostas 
semiabertas possibilitando, posteriormente, por método de filtragem, definir o nível de satisfação dos 
servidores quanto às ações de qualidade de vida no trabalho existentes na UFPA. Após análise concluímos 
que há um distanciamento entre as ações de qualidade de vida e saúde e as reais necessidades dos servidores 
da UFPA, uma vez que os aspectos de humanização, melhoria no ambiente de trabalho e promoção à saúde 
constituem ações isoladas e na maioria das vezes voltadas para o controle do absenteísmo sem integrar uma 
política de saúde coletiva que redirecione o foco do trabalho para o trabalhador e da reparação para a 
prevenção. 

Introdução 

Os modelos de atenção à Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, nas Instituições Federais de 
Ensino Superior, geralmente estão vinculados ao controle do absenteísmo e resolução de 
conflitos, visando à continuidade dos serviços ofertados à sociedade. O foco da organização 
nos resultados impede que tais modelos identifiquem o real significado do mundo do trabalho 
para os Servidores Públicos Federais – SPF nos dias atuais, e suas consequências na vida 
produtiva. Questões como fadiga, desânimo, baixa produtividade, stress e conflitos internos 
passaram a compor o cenário atual das organizações públicas, porém negligenciadas a condição 
de “disfunções organizacionais”, que podem ser resolvidas por meio de um processo de 
“restauração corpo-mente” que reafirma a natureza hegemônica do trabalho. O estudo analisou 
o modelo de atenção à qualidade de vida no trabalho sob a perspectiva dos SPF da Universidade 
Federal do Pará no sentido de investigar se as ações de QVT atendem as reais necessidades dos 
servidores da UFPA. 
 

Materiais e métodos  
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O estudo fez uma abordagem qualitativa das ações de qualidade de vida implantadas nos Campi 
Avançados da UFPA, no biênio 2014-2015. Procuramos descrever o modelo de atenção à QVT 
implantado e suas consequências práticas para o universo dos servidores da Instituição. 

A pesquisa foi empírico-analítica buscando estabelecer a relação entre o conteúdo dos 
programas de QVT e as reais necessidades dos servidores que atuam nos Campi Avançados da 
UFPA. Foi investigado se as ações de QVT e saúde são condizentes com as reais necessidades 
dos servidores da UFPA. 

O procedimento metodológico de coleta de dados foi dividido em duas etapas:  
1) levantamento estatístico dos servidores envolvidos nas ações de QVT e saúde (biênio 

2014-2015), e análise do material de divulgação utilizado nas ações de qualidade de vida no 
trabalho e exame periódico em saúde. 

2) aplicação de questionário com perguntas e respostas semiabertas, com posterior 
filtragem, definindo o nível de satisfação dos servidores quanto às ações de QVT implantadas 
nos Campi Avançados. Foi mensurado o grau de satisfação da população envolvida no estudo 
quanto aos programas de QVT.  
 

Resultados e Discussão 

Foram entrevistados 345 servidores pertencentes aos Campi Avançados de Breves (Ilha 
do Marajó), Altamira (Sul do estado do Pará) e Tucuruí (Sudeste do estado do Pará), envolvidos 
nas ações de qualidade de vida e promoção à saúde no biênio: 2014-2015. 

O perfil dos participantes encontra-se na tabela 1. A maioria dos servidores optou por 
participar da ação de promoção à saúde do exame periódico, por tratar-se de processo 
convocatório e integralmente custeado pela União. 

 
Tabela 1 – Perfil dos participantes por natureza da ação de qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Natureza das ações de 
Qualidade de Vida e Saúde no 

ambiente de trabalho 

Campus de Lotação  

% 
 

 

Altamira Breves Tucuruí 

Docente Técnico-
Administrativo 

Docente Técnico-
Administrativo 

Docente Técnico-
Administrativo 

  M F M F M F M F M F M F 
Orientação Biopsicossocial 2 4 4 6 1 1 2 1 2 1 2 6 9% 
Avaliação e Orientação 
Nutricional 2 8 0 14 2 3 6 10 5 8 15 18 26% 

Orientação em Fonoaudiologia 6 4 10 1 1 0 0 0 1 4 2 1 9% 

Orientação em Enfermagem 0 1 2 1 0 0 1 1 6 3 1 2 5% 
Mapeamento de Riscos 
Ambientais 8 12 8 4 2 1 8 8 6 8 2 1 20% 

Exame Periódico em Saúde 4 6 12 15 2 4 8 10 4 2 16 23 31% 

Total 22 35 36 41 8 9 25 30 24 26 38 51  
Fonte: Coordenadoria de Vigilância à Saúde do Servidor/ Unidade SIASS/UFPA, Dezembro, 2015. 
 

Em relação ao conteúdo das ações de QVT, 85% dos entrevistados afirmaram que são 
frias e desvinculadas da realidade concreta dos servidores. São iniciativas de caráter geral 
sugeridas por órgãos de fiscalização, tais como Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura, centradas na abordagem de problemas do mundo 
corporativo das empresas, sem a necessária adequação ao serviço público.  
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Com relação às ações de promoção à saúde existentes nos Campi Avançados, 68% dos 
entrevistados afirmaram refletir a transição demográfica da população brasileira, mas que não 
representam o perfil de adoecimento dos servidores, já que cada campus tem características 
próprias condicionadas pelas especificidades locais e regionais.  

Ao discorrerem sobre o real significado da QVT (tabela 2), os entrevistados confirmam 
o estudo proposto por Ferreira (2012), apontando na origem das representações de vivências de 
bem-estar e mal-estar no trabalho (FERREIRA, 2012, p. 184). 

Tabela 2 – Fatores determinantes de bem-estar e mal-estar no ambiente de trabalho 
segundo opinião dos entrevistados. 

FATORES ANALISADOS 

NA SUA 
OPNIÃO, 

QUALIDADE 
DE VIDA NO 

TABALHO É ... 

% 

QUANDO PENSO NO 
MEU TRABALHO O 

QUE ME CAUSA 
MAIS BEM-ESTAR  

É... 

% 

QUANDO PENSO 
NO MEU 

TRABALHO O 
QUE ME CAUSA 

MAIS MAL-
ESTAR É... 

% 

Condições de trabalho  332 25% 10 2% 121 21% 
Organização do trabalho  45 3% 21 3% 143 24% 
Relações sócio-profissionais 48 4% 189 29% 104 18% 
Reconhecimento e crescimento  289 22% 197 30% 146 25% 
Elo entre trabalho e vida pessoal 319 24% 10 2% 10 2% 
Bem-estar físico e emocional 289 22% 219 34% 63 11% 
Total de opiniões  1322 100% 646 100% 587 100% 

 Fonte: Coordenadoria de Vigilância à Saúde do Servidor/ Unidade SIASS/UFPA, Dezembro, 2015. 
 

Questões como baixa produtividade, fadiga, desânimo, conflitos interpessoais, stress 
ocupacional e carência de infraestrutura, presente nas falas dos entrevistados, foram analisadas 
por um mapa psicométrico proposto por Ferreira (2012), mensurando o nível de satisfação dos 
servidores que atuam nos Campi Avançados e as tendências de bem-estar e ou mal-estar no 
ambiente de trabalho (figura 1). 

 
Discordo                 Concordo 
Totalmente               Totalmente 
↓            ↓ 
0,0       1            1,9            3            3,9            5            5,9            7           7,9            9          10 

- - - - 
0-0,9 

- - -  
1-1,9 

- - 
2-2,9 

- 
3-3,9 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

Tendência  
Positiva 

5-5,9 

+ 
6-6,9 

++ 
7-7,9 

+++ 
8-8,9 

++++ 
9-10 

Mal-Estar Intenso Mal-Estar Moderado Zona de Transição Bem-Estar Moderado Bem-Estar Intenso 
Mal-Estar Dominante Bem-Estar Dominante 

 
Resultado negativo que evidencia a predominância de 

representação de mal-estar no trabalho. Representações que 
devem ser transformadas no ambiente organizacional. 

RISCO DE ADOECIMENTO 

Resultado mediano. 
Indicador de “situação 

limite”. 
Coexistência de mal-estar e 

bem-estar no trabalho. 
Estado de alerta. 

 
Resultado positivo que evidencia a predominância de 

representação de bem-estar no trabalho. Representações que 
devem ser mantidas e consolidadas no ambiente 

organizacional. 
PROMOÇÃO DE SAÚDE 

Figura 1 - Nível de satisfação e tendências de bem-estar e mal-estar no ambiente de trabalho dos servidores que 
atuam nos Campi Avançados da UFPA. 

 
Conclusões 

 
As ações de QVT e saúde, analisados nos Campi de Breves, Altamira e Tucuruí, se 

assemelham aos existentes nas corporações do mundo empresarial. Em seu conjunto, retratam 
exigências das Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho e Emprego, sem 
a devida adequação à PASS.  
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Em grande parte são compostos por ações do tipo restauração “corpo e mente”, 
traduzidas em um cardápio de opções que varia da participação em eventos de integração social 
(dia das mães, confraternização natalina, dia do servidor público federal, funcionário padrão, 
etc.), atividades físico-corporais, até suporte psicossocial; porém sem adentrar no âmago das 
questões que envolvem o mundo do trabalho de nossa época. São iniciativas frias e 
desvinculadas da realidade concreta do quadro de funcionários que atuam nos Campi 
Avançados da UFPA. 

Necessidades de autoestima, reconhecimento, desenvolvimento sócio profissional e 
ambiente de trabalho saudável são reivindicações latentes nas verbalizações dos entrevistados 
e que nunca poderão ser resolvidas por um pacote de soluções pré-elaborado do tipo 
assistencialista que ratifica o caráter hegemônico do trabalho.  

Mesmo que o nível de satisfação dos entrevistados se encontre numa zona de transição 
que varia entre “situação limite” (com a coexistência simultânea de mal-estar e bem-estar no 
ambiente de trabalho) e “bem-estar moderado”, alcançando a média de 5,9 pontos, esperamos 
que o presente diagnóstico possa subsidiar a implantação de um programa de qualidade de vida 
no trabalho nos moldes das diretrizes da PASS e condizente com as reais necessidades dos 
servidores da UFPA. 
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Resumo:  

Os elevados índices de absenteísmo no trabalho conformam uma preocupação constante aos gestores de todo o 
mundo e não diferente aos gestores das unidades institucionais públicas. Não por acaso, muitas instituições buscam 
a realização de ações direcionadas à Qualidade de Vida no Trabalho. As ações desenvolvidas em QVT no serviço 
público são, na maioria dos casos, promovidas em atenção à saúde, objetivando prioritariamente o bem estar dos 
servidores e colaboradores, assim como, a minimização dos impactos ao desenvolvimento e ao desempenho da 
organização. Essa preocupação tem sido preponderante também no Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba - IFPB. Registros mais recentes, obtidos pela Coordenação de Promoção Social e Qualidade 
de Vida do campus João Pessoa, junto ao Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor - SIASS, 
demonstram dados alarmantes. No período entre junho de 2013 e junho de 2016, foram registrados 
aproximadamente 400 (quatrocentos) processos de afastamento para tratamento de saúde; 10.480 (dez mil, 
quatrocentos e oitenta) dias de ausências e 235 (duzentos e trinta e cinco) servidores afastados em períodos 
distintos. Diante desse quadro, a pesquisa em tela objetivou a apreensão dos indicadores de afastamento por cargo, 
por setor e por patologia, conforme a classificação internacional de doenças - CID - na perspectiva de contribuir 
as ações empreendidas em QVT pela referida instituição. 
 
 
Palavras-chave: Saúde, Trabalho, Servidores. Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. 
 

1. Introdução 

A realidade contemporânea das organizações revela desafios na área da saúde e 

qualidade de vida dos trabalhadores, que necessitam ser enfrentados com consistência e com 

produção teórica.  Os afastamentos motivados por saúde constituem grandes indicadores de 

problemáticas trabalhistas à medida que são capazes de demonstrar as fragilidades de um 

sistema organizacional, bem como e, de modo transversal, suas consequências à vida dos 

trabalhadores. Fatores como saúde, higiene e segurança; condições de trabalho e fatores de 

risco; clima organizacional e relacionamento interpessoal são exemplos de variáveis à análise 

e controle do absenteísmo. Todavia, considerando a necessidade de um primeiro diagnóstico à 

realidade concreta pesquisada, diga-se, a condição de saúde dos servidores do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus João Pessoa, nesse momento, 
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limitamo-nos a investigar e a qualificar os índices de absenteísmo por setor, por cargo e por 

doença, registrados nos últimos três anos. São resultantes de pesquisa exploratória e 

documental, apreendidos a partir de uma amostra de quatrocentos registros de afastamento.  

Diante desses fatores, analisar os índices de absenteísmo faz-se premente em quaisquer 

organizações, considerando sê-la imprescindível à gestão, já que pode fornecer elementos a 

uma intervenção consciente e direcionada, com o foco na problemática. Assim, na perspectiva 

de subsidiar as ações da organização investigada, esse diagnóstico visa contribuir com a 

melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e, por conseguinte, com a redução dos 

índices de absenteísmo. A importância dessa redução também é objetivada ao empreender um 

impacto positivo no bom desempenho profissional e, consequentemente, no desenvolvimento 

da instituição. 

  

2. Aspectos determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho  

  A preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho, segundo pesquisadores, data do 

início século XX. Mas, só a partir da década de 80, com a participação maciça dos trabalhadores 

e suas organizações, o nível de satisfação com as condições do trabalho passou a ser destacado 

enquanto elemento primordial, capaz de mensurar a qualidade de vida no trabalho. Isso se deve, 

especialmente, a uma maior organização/mobilização da classe trabalhadora e a maior 

consciência por parte dos trabalhadores com relação aos seus direitos e deveres, o que 

deslanchou uma série de reivindicações como remuneração mais justa, melhores condições de 

trabalho, maior autonomia e participação nas decisões da organização (KARPINSKI; 

STEFANO, 2008).  

  As primeiras ações desenvolvidas em QVT eram direcionadas para a promoção da 

saúde, com a consequente redução dos custos com assistências médicas e afastamentos. As 

ações executadas pelas organizações, desde então, estão relacionadas à alimentação saudável, 

atividades desportivas, campanhas contra hábitos nocivos a saúde e controle de estresse 

(COUTINHO, 2009). Posteriormente, a QVT passou a tratar não somente do aspecto sócio 

técnico - correspondente à relação entre pessoa, trabalho e organização - mas também passou a 

abordar o bem-estar do trabalhador em sua plenitude, estes aspectos foram então alinhados à 

motivação e à satisfação dos indivíduos no trabalho (COUTINHO, 2009). 
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  A partir desta ampliação de abordagens, o indivíduo foi considerado em três dimensões: 

biológica, psicológica e social. Vale ressaltar que esta abordagem biopsicossocial entende que 

as três dimensões, além de interdependentes, estão presentes em todo ser humano (LIMONGI-

FRANÇA; RODRIGUES, 2005). Num contexto organizacional, portanto, esse modelo de 

abordagem pode contribuir para a formação integral do ser humano, por isso a relevância dessa 

análise. 

 

3. Absenteísmo no trabalho: características fundantes 

  A ausência do trabalhador em seu ambiente de labor constitui grande problemática às 

empresas, organizações e instituições em geral. Especialmente no âmbito público os índices e 

registros de ausências, justificadas e injustificadas, são alarmantes, o que nos faz concluir pelo 

prejuízo e comprometimento do desempenho do trabalhador e do desenvolvimento das 

instituições.  

 Conforme Nogueira (apud, DIAS NETO, 2006, p.8), “os vocábulos em-ismo eram usados 

exclusivamente para designar doutrinas, movimentos artísticos, estilos literários: naturalismo, 

positivismo, classicismo e surrealismo”. Contudo, este sufixo também passou a intervir na 

criação de vocábulos com uma nítida intenção de exagero ou excesso. Em absenteísmo, tal 

como em consumismo, o sufixo “ismo” indica a exagerada repetição ou intensificação de uma 

prática. Esta apreensão, nos chama a atenção para o exercício reiterado de ausências em serviço, 

por motivos que, diga-se, por oportuno, carecem de investigação. 

 O absenteísmo, em linhas gerais compreende a ausência ao trabalho seja por motivo de  

 
[...] doenças, acidentes de trabalho, ou pelo gozo de outros direitos, a exemplo da 
doação de sangue, participação em júris ou eleições e licença maternidade, fatores 
sociais (como doença de parentes, por exemplo), fatores culturais extras ou 
intraempresariais como emendar feriados, copa do mundo, feriados religiosos não 
oficiais, legalização de uma falta gerada por outra motivação não relacionada à saúde, 
etc. (STOCKMEIER, 2004, p.6). 
 

 Pensar o absenteísmo exige que voltemos à atenção a algumas características que lhes são 

fundantes, que perpassam desde a recusa voluntária e dissimulada ao trabalho, ainda que o 

trabalhador esteja presente, ao afastamento por motivo de doença, para tratamento da própria 

saúde ou de tratamento de saúde de pessoa da família. De acordo com Souto (1980), as 
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principais causas do absenteísmo podem ser divididas como intra-organizações e extra 

organizações, conforme demonstra a figura abaixo:  

Figura 1 - Principais causas do absenteísmo. 
 

 

Fonte: Souto (1980) 

 

 Deste modo, levando em consideração o ponto de vista do autor, podemos enfatizar que 

essas causas provocam desajustes no planejamento organizacional, principalmente, em relação 

à disponibilidade de força de trabalho para a realização das atividades fins da empresa. 

Importante considerar também, que no bojo das causas Extra-Organizações temos um rol de 

problemáticas, responsáveis por um verdadeiro aviltamento da força de trabalho e que 

desencadeiam também o absenteísmo. 

 As transformações societárias recentes, especialmente erigidas no mundo do trabalho, 

trouxeram reflexos e consequências diretas aos trabalhadores em todo o globo. São reflexos 

observados, sobretudo, no ambiente privado, mas também relevantes no cenário público. 

Mudanças que conformam a flexibilização das relações trabalhistas, ao que destacamos o 

fenômeno da terceirização de serviços e dos contratados temporários (substitutos), e a supressão 

de direitos trabalhistas outrora conquistados. Tais transformações trazem sérias consequências 

à vida dos trabalhadores, a exemplo da insatisfação com os salários, com as jornadas de 

trabalho, com a natureza e com o ambiente organizacional. Sentimentos que afloram nas rotinas 

de trabalho e que se alastram pelo ambiente, tornando-o muitas vezes hostil, causando um 
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verdadeiro mal-estar social. Essas consequências são responsáveis pela desmotivação e pela 

grande incidência ou agravo de doenças, a exemplo do estresse.  

Em que pese nesta análise também as consequências às instituições, temos que, o 

absenteísmo é considerado um oneroso problema socioeconômico enfrentado cotidianamente 

pelas organizações, incluindo-se as perdas de produção.  

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os custos dos benefícios por doença são calculados 
em cerca de 15 bilhões de dólares por ano e o produto nacional bruto (PNB) do país 
poderia aumentar mais de 10 bilhões de dólares anualmente se o número de ausências 
ao trabalho por empregado ao ano pudesse ser diminuído em apenas um dia (SOUTO, 
apud, DIAS NETO, 2006, p.8) 
 

  Se, do ponto de vista organizacional influi negativamente no balanço econômico e 

financeiro, do ponto de vista da administração, o estudo do absenteísmo representa importante 

tarefa na medida em que procura melhorar o fluxo de trabalho, a produtividade e, 

consequentemente, o bom desempenho da organização. 

 

4. Metodologia 

Reportando-nos ao Modelo de Hackman e Oldhan (1975), uma das três características 

relevantes à Qualidade de Vida no Trabalho é o absenteísmo. Partindo dessa predisposição 

teórica, propomo-nos à investigação dos índices de absenteísmo, justificados por motivo de 

doença, relativos aos servidores do quadro efetivo do IFPB, Campus João Pessoa. 

Esta pesquisa propõe analisar os índices de absenteísmo por motivo de doença, na 

perspectiva de suscitar o debate acerca do impacto dessas ausências no desempenho 

institucional. Para tanto, será realizado o levantamento das homologações de licenças por 

motivo de tratamento de saúde, junto à Gestão de Pessoas do IFPB, bem como, junto ao 

Subsistema Integrado de Atenção Saúde do Servidor (SIASS), órgão responsável pelas perícias 

e homologações de licenças médicas. 

Nosso universo, portanto, é composto por um rol de aproximadamente 950 registros de 

licenças médicas, requeridas para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família, 

impetradas por servidores efetivos do quadro geral do IFPB. Desse rol de processos de 

afastamento, nossa amostra corresponde a 30% dos registros de licença médica, homologados 

nos últimos três anos, relativos aos servidores lotados no Campus João Pessoa.  Outrossim, vale 
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ressaltar que a análise não ocorreu a partir dos atestados médicos, mas a partir registros de 

processos, computados na plataforma online do SIASS. Tais informações não revelam a 

identidade dos servidores, garantindo-se o sigilo médico legal.  

A pesquisa é de natureza exploratória, conforme Gil (2008), intenta proporcionar maior 

familiaridade com o problema. Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. 

No que concerne ao instrumento utilizado para coleta de dados foram analisados os 

registros documentais ou relatórios gerais do SIASS. A pesquisa documental recorre às fontes 

diversificadas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, etc. (FONSECA, 2002).  

De posse dos relatórios do SIASS foi realizada pesquisa quantitativa, enfoque ao qual 

foi dado tratamento estatístico descritivo (frequência, média e percentual), por meio de planilha 

Excel, considerando-se como variáveis os afastamentos por cargo, por setor e por patologia, tal 

como definidos nos relatórios da perícia médica do SIASS. Esclarece Fonseca (2002), que a 

pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, a frequência com que ocorrem, entre outras. A análise 

tem como objetivo organizar os dados de modo que signifiquem respostas ao problema 

proposto. Em relação às formas que podem assumir os processos de análise de dados 

quantitativos, tomando como referência Gil (2008), observam-se os seguintes passos: o 

estabelecimento de categorias, a codificação e tabulação e a análise estatística dos dados.  

Este procedimento metodológico propõe a apreensão e a produção do conhecimento 

científico acerca do fenômeno determinado, cuja exploração nos permitirá uma aproximação à 

realidade e à caracterização da Saúde e Qualidade de Vida dos servidores do IFPB, Campus 

João Pessoa. 

 

5. Resultados e discussões 

A análise dos relatórios do SIASS, especialmente os registros inerentes ao Campus João 

Pessoa, apontam para um significante número de afastamentos ocasionados por motivo de 

saúde, entre os anos 2013 e 2016. A média de afastamento registrada por ano, considerando-se 

o período anunciado, é de 3.495 (três mil quatrocentos e noventa e cinco) dias de ausências, 
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sendo 2.396 (dois mil, trezentos e noventa e seis) relativos aos Professores e 1.099 (mil e 

noventa e nove) relativos aos Técnicos Administrativos, conforme demonstrado na Tabela I: 

Tabela 1- Registro de afastamentos - licenças médicas  

2013-2014 

CARGO 
Nº de Processos de 

Afastamentos 
Total Dias 

Afastamento 
Total de Servidores 

Afastados 
PROFESSOR 94 2.235 51 

TECNICO ADMINISTRATIVO 43 854 22 

TOTAL 137 3.089 73 

2014-2015 

CARGO 
Nº de Processos de 

Afastamentos 
Total Dias 

Afastamento 
Total de Servidores 

Afastados 
PROFESSOR 86 2.467 56 

TECNICO ADMINISTRATIVO 51 1.248 32 

TOTAL 137 3.715 88 

2015-2016 

CARGO 
Nº de Processos de 

Afastamentos 
Total Dias 

Afastamento 
Total de Servidores 

Afastados 
PROFESSOR 74 2.487 50 

TECNICO ADMINISTRATIVO 53 1.195 28 

TOTAL 127 3.682 78 

 
Fonte: Pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

Relevante frisar que, no último ano, entre junho de 2015 e junho de 2016, o Sistema 

Unificado de Administração Pública - SUAP - registrou aproximadamente 636 (seiscentos e 

trinta e seis) servidores ativos lotados no Campus João Pessoa, sendo 225 (duzentos e vinte e 

cinco) técnicos administrativos e 411 (quatrocentos e onze) professores. No período, conforme 

registro do SIASS, 50 (cinquenta) professores impetraram licença médica, assim como, 28 

(vinte e oito) técnicos administrativos ativos também o fizeram. Em suma, apenas no último 

ano, 12,16% dos professores ativos responderam por 2.487 (dois mil quatrocentos e oitenta e 

sete) ausências em sala de aula e 12,44% dos técnicos administrativos responderam por 1.195 

(hum mil, cento e noventa e cinco) dias de ausências.  
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Considerando que a frequência relativa (rA) de um evento A é dada pela razão entre o 

número de vezes que esse evento se repete (nA) e o número total (n) de eventos tomado como 

referência, temos: 

Fórmula 1 - Frequência relativa de ausências 

rA =              nº de dias de ausências         (1) 

              nº de dias úteis no ano 

Fonte: MSPC Informações Técnicas 

 

Na tabela 2 estão dispostos os números resultantes do cálculo da frequência com que o 

evento “dias de ausências” ocorreu, durante o período de três anos, conforme a análise da 

pesquisa. Considerando-se uma média de 254 dias úteis nos três anos de referência, foram 

obtidas as frequências relativas de 12,16; 14,63 e 14,50, entre 2013 e 2016, respectivamente. 

Tabela 2 - Frequência Relativa 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Dias ausências 3.682 3.715 3.089 
Média dias úteis  254 254 254 
Frequência relativa  14,50 14,63 12,16 
Frequência acumulada   41,28 
Frequência média   13,76 

 
Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

A frequência relativa com que o evento “dias de ausências” acontece é em média 13,76, 

ou seja, em 254 dias de trabalho úteis, por ano, ocorrem ausências diárias na ordem de 14 

aproximadamente. 

O Índice de Afastamento Anual - IAA, adotado pela Coordenação de Promoção Social 

e Qualidade de Vida do Campus João Pessoa, definido enquanto indicador de absenteísmo, 

registrou entre 2013 e 2014 o percentual de 2,42%, entre 2014 e 2015 de 2,44% e, finalmente, 

entre 2015 e 2016 de 2,03%. O cálculo considerou uma média de 607 servidores por ano, 

conforme os relatórios do SUAP. 
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Fórmula 2 - ÍNDICE DE ASFASTAMENTO ANUAL - IAA 

IAA =          DA  x 100    DA = Dias de Afastamento no período    (2)                                     
      NSA x 365    NSA = Número de Servidores Ativos 

Fonte: Subcomitê de Absenteísmo da Associação Internacional de Medicina do Trabalho 

 

Tomando como parâmetro o estabelecido pelo Subcomitê de Absenteísmo da 

Associação Internacional de Medicina do Trabalho, o índice estabelecido pela fórmula acima, 

em sendo aceitável, não pode ser superior a 1,2%. Os três anos analisados pela pesquisa, 

apresentaram percentuais bem superiores àquela referência, o que indica uma elevada taxa de 

absenteísmo por motivo de doença. Índices acima desses valores precisam de uma avaliação 

atenta, no sentido de adotar medidas de promoção da saúde e prevenção de agravos a saúde do 

trabalhador (MORAES, 2008, apud, COUTO, 1987). 

 As análises relativas ao afastamento por cargo demonstraram uma ligeira disparidade 

quanto ao total de servidores por cargo. Considerando o último ano da pesquisa, em virtude de 

nos chamar a atenção o fato, entre junho de 2015 e junho de 2016 registramos que, do total de 

servidores ativos no Campus João Pessoa, 33% compunham o quadro de técnicos 

administrativos e 66% o de docentes, aproximadamente. Mas os registros de afastamento 

computaram que 42% dos processos foram impetrados por técnicos administrativos e 58% por 

docentes. Percentuais muito próximos, se considerarmos que o número de docentes atualmente 

é duas vezes maior que o de técnicos administrativos. 

 

Figura 2 - Nº de Processos de Afastamentos 2015 – 2016 

 

Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 
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Já no que diz respeito ao afastamento por setor, entre 2015 e 2016, aqueles que mais 

registraram ausências (acima de 100 dias) foram, por ordem decrescente: o Departamento de 

Desenvolvimento de Ensino; a Coordenação de Transportes e a Coordenação de Almoxarifado, 

conforme observado no gráfico abaixo. 

Figura 3 - afastamentos por setor 2015-2016 

 

Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

Nos anos anteriores, também aparece como destaque o Departamento de 

Desenvolvimento de Ensino, em virtude da recorrência enquanto setor que mais registrou 

processos de afastamento. Todavia, cabe salientar que é justamente esse, o setor com o maior 

número de servidores lotados, 77% dos professores, conforme o Sistema Unificado de 

Administração Pública – SUAP. Os 23% dos servidores restantes estão lotados em cerca de 130 

setores distintos cadastrados na plataforma do SUAP. 

 A análise e a avaliação da forma como o absenteísmo tem se manifestado, especialmente 

quando a questão é a saúde ocupacional, faz-se premente à condução e ao desenvolvimento 

efetivo - com possibilidades de resultados tangíveis de políticas em favor da promoção social e 

da Qualidade de Vida no Trabalho. No caso do indicador “Afastamento por Setor”, uma vez 

mapeado, permite uma atuação direcionada, com o foco na problemática específica. 
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Figura 4 - afastamentos por setor 2014-2015 

 
Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

Fato que nos chama a atenção é a recorrência de alguns setores entre os que mais 

registraram processos de afastamento durante os três anos dessa pesquisa, quais sejam: a 

Coordenação de Apoio ao Estudante, a Coordenação do Núcleo de Atendimento Médico, a 

Coordenação de Transportes e o Departamento de Orçamento e Finanças.  

 

 

Figura 5 - afastamentos por setor 2013-2014 

Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

O fato provoca e sugere outras hipóteses e questões que suscitam o aprofundamento 

desse estudo, a exemplo, existiriam entre esses setores características de trabalho em comum, 
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são adequadas? O clima organizacional tem comprometido o desempenho e o bem-estar dos 

profissionais ali lotados? 

Finalmente, no tocante às doenças que mais acometeram ou que mais ocasionaram 

afastamentos, nos últimos três anos, destacamos, conforme a Classificação Internacional de 

Doenças: as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; os transtornos mentais 

e comportamentais; as doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho circulatório. 

 

Figura 6 - afastamentos por CID 2013-2016 

 

Fonte: pesquisa IFPB/CPSQV 2016 

 

À título de ilustração, conforme a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(2015) “no Brasil, as doenças muscoesqueléticas estão entre as principais causas de pedidos e 

concessão de auxílio-doença, chegando a 18,7% do total, e representam 26,4% dos casos de 

aposentadorias por invalidez”. 

Mais uma vez, indicadores que representam a má qualidade de vida no trabalho e que 

podem estar associados a fatores como o estresse, a má alimentação e o sofrimento no trabalho, 

ensejando ações que pairam do nível educacional ao organizacional. Em outras palavras, 

sugerem atividades que vão desde medidas de conscientização, reflexão e de relacionamento 

interpessoal, àquelas que consideramos organizacionais, a exemplo, os obrigatórios exames 

médicos periódicos. 

Na figura 6 podemos observar ainda outro destaque, na verdade em quantidade que 

lidera o ranking dos afastamentos por CID, qual seja, os “Fatores que influenciam o estado de 

25 23

2
9

38

6
14

3

32
21

34

4

60

10

31

2

17

67

0
10
20
30
40
50
60
70
80



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

saúde e o contato com os serviços de saúde”. Nesta classificação são enquadrados todos os 

casos de afastamento ou licenças para acompanhamento de pessoa da família em estado de 

doença ou de eventual necessidade de cuidados médicos.  

Essas constatações suscitam novas questões que carecem de maior investigação, a 

exemplo, seriam realmente situações que impossibilitam o trabalhador? Se “não”, que fatores 

estariam associados a essa “fulga”? Sem sucumbir o desejo de aprofundamento, deixamos a 

reflexão aos leitores, no intento de ensejar outras produções teóricas que enriqueçam o debate, 

especialmente voltado ao âmbito público. 

Finalizamos, ressaltando que os dados coletados e apresentados nessa pesquisa, 

dispensaram prévia aplicação de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como, 

aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa, haja vista que as informações foram adquiridas por 

meio de relatórios gerais, nos quais não consta a identificação do servidor, assim como, não 

consta sua vinculação ao CID que originou o afastamento.  

 

6. Conclusão 

Face ao exposto, algumas observações são preponderantes. Inicialmente, enfatizamos 

que, tomando como parâmetro o estabelecido pelo Subcomitê de Absenteísmo da Associação 

Internacional de Medicina do Trabalho, os índices apresentados pelo IFPB, Campus João 

Pessoa, nos últimos três anos (2016-2013) 2,42%; 2,44%; 2,03%, revelam um elevado nível de 

absenteísmo por motivo de doença, cerca de duas vezes mais ao que é considerado aceitável 

pelo referido órgão. 

Apenas no último ano da pesquisa, computamos que 12% dos professores pertencentes 

ao quadro de servidores ativos entraram com atestados médicos e esse percentual representou 

2.487 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete) dias de afastamento. Registramos ainda que 14% 

dos técnicos administrativos ativos entraram com atestados médicos e esse percentual 

representou 1.195 (um mil, cento e noventa e cinco) dias de afastamento. 

Enfim, considerando a média geral de afastamentos nos três últimos anos, 3.500 (três 

mil e quinhentos) dias de afastamento e uma média de 254 dias úteis por ano, podemos assinalar 

uma frequência relativa que equivale a 13,77 ausências diárias, motivadas por 26% dos 

servidores ativos pertencentes ao quadro geral do IFPB, Campus João Pessoa. 
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A pesquisa exige ainda outros desdobramentos, que aqui deixamos como possibilidades 

de produção de novos conhecimentos. Importante avaliar as faixas etárias, as questões de 

gênero e os determinantes/condicionantes que proporcionam os elevados índices de 

absenteísmo-doença constatados, razão pela qual deve abranger outros períodos e ampliar-se a 

totalidade institucional. Uma ação, seja de planejamento, execução ou avaliação, sem diretriz 

de conhecimento ou desconectada da realidade concreta não é hábil a alcançar grandes 

resultados, àquela deve ser orientada pela pesquisa, daí a importância da produção do 

conhecimento, também no nível operacional. 

Enfim, salientamos que os afastamentos computados foram justificados por razões de 

saúde, os quais geraram licenças médicas, dispensando os servidores de compensação de 

horário, conforme previsto em lei. Figuram situações de doenças que fogem ao controle da 

gestão, mas que suscitam ações em favor do bem-estar e da saúde de servidores e colaboradores 

de modo geral. 
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Resumo: Os últimos vinte anos trouxeram uma série de mudanças na política educacional para o ensino superior, 
entre as quais, caracteriza-se uma maior participação da iniciativa privada na condução das ações educacionais do 
país, em especial, da educação superior. Isso implicou em mudanças na gestão das organizações educacionais, que 
passaram a ser direcionadas por critérios de eficiência, eficácia, qualidade e desempenho. O novo cenário da 
educação coloca em xeque o modelo de gestão das Instituições de Ensino Superior e impõe a necessidade de 
mudanças em suas estruturas e estratégias, para que possam acompanhar o novo movimento do mercado. A forte 
competitividade que tem caracterizado o setor do Ensino Superior e o seu ambiente organizacional começou a ser 
percebida desde que foi permitido ao setor privado auferir lucro, legitimando sua atuação enquanto organização, 
o que tem provocado uma revisão na forma de gerir as Instituições de Ensino Superior Privadas (IESP). Todo esse 
contexto competitivo instaura uma corrida no setor privado da educação por modelos eficazes de gestão 
estratégica, com vistas ao sucesso organizacional. Este estudo utiliza-se do ciclo PDCA, como método para a 
implantação da gestão estratégica nas IESP, com a finalidade de obtenção dos resultados organizacionais e ao 
alinhamento das estratégias. 
 
Palavras-chave: qualidade, controle, desempenho. 
 
 
1.  Introdução  

 
 

No Brasil tem ocorrido nos últimos anos, particularmente em meados dos anos de 1990 

e segunda metade dos anos 2000, intensas mudanças na política, na regulamentação e na gestão 

das instituições de Ensino Superior (IES). Durante a década de 1990 houve alterações em 

grande escala na política educacional e na sua estruturação pelo país e a partir de 2005 percebeu-

se a implantação de uma cultura de gestão das instituições de ensino superior voltada para o 

mercado (MAINARDES; 2010). 

As mudanças ocasionadas por estas alterações políticas e normativas podem ser 

entendidas pelo cerne de duas concepções, seja de ordem acadêmica, seja de natureza 

administrativa, fiscal e tributária relacionado à gestão das IESP (GRAMANNI; 2008). 

Estas transformações no cenário educacional do Ensino Superior foram responsáveis 

por implantar uma cultura de gestão não mais puramente acadêmica, mas de ordem estratégica 

e de participação de mercado (SAMPAIO; 2011). 
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Assim, revela-se para o setor do ensino superior brasileiro uma forte competitividade 

em seu ambiente organizacional, desde que foi permitido ao segmento privado auferir lucro 

através desta atividade, legitimando sua atuação enquanto organização, o que tem provocado 

uma reflexão na forma de gerir as IESP. Todo esse contexto competitivo instaura uma corrida 

no setor privado da educação por modelos eficazes de gestão estratégica, com vistas ao sucesso 

organizacional.     

Na conjuntura atual, as organizações apropriam-se de novas posturas para atender as 

demandas da clientela e de um mercado amplamente heterogêneo, e, para as IES, apresenta-se 

a necessidade de se implantar mecanismos de gestão e controle para que conheçam suas 

fragilidades e potencialidades e construam suas vantagens competitivas (MATOS; 

VENÂNCIO; DUTRA, 2014). 

A gestão estratégica utilizada pelas IESP ajuda não somente no desenho das estratégias 

da organização, como também, para colocar em prática as ações estratégicas nos diferentes 

níveis organizacionais. Para efetuar essa gestão, as IESP acabam por utilizar metodologias que 

facilitam o planejamento, a execução, o controle e as constantes revisões. Um desses 

mecanismos é o PDCA. 

Conforme Marshall Jr. et al. (2008), o PDCA é um mecanismo de gestão de 

aperfeiçoamento constante e ocorre em quatro fases: Planejamento, Execução, Verificação e 

Ações Corretivas. Concede que as ações sejam avaliadas durante a execução e permite a 

aplicação de ações corretivas imediatas, tendo em vista o alcance do sucesso do planejamento. 

Entender de que forma uma IES privada organiza sua gestão a partir da importância que 

atribui à gestão estratégica através da utilização do método PDCA, como instrumento de 

controle de resultado e de desempenho é o objetivo deste artigo. Para tal fim, utilizou-se como 

objeto de análise uma IES privada que está em processo de implantação de uma nova gestão, 

devido à recente incorporação societária e organizacional a que foi submetida. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Gestão Estratégica 

O desenvolvimento de estudos de Estratégia no contexto das organizações não é recente, 

suas contribuições direcionam as produções teóricas para análise de como as organizações 
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podem aumentar ou desenvolver suas performances nos mercados em que atuam 

(CAVALCANTI JR; FERRAZ, 2014). 

Conforme Whittington (2002) existem pelo menos quatro vertentes da Estratégia: a 

clássica, a evolucionária, a sistêmica e a processual e são classificadas de acordo como 

direcionam e desempenham suas ações, sejam voltadas para os resultados e a maximização de 

lucros ou para a atividade de criação da estratégia.  

Ferreira et al. (2006), indicam que a gestão estratégica está centrada na dedicação da 

organização em formular suas Estratégias para o direcionamento do futuro da organização, 

considerando os aspectos formais de elaboração e implementação das estratégias e da 

identificação das suas características essenciais que apresentarão a sua vantagem competitiva. 

Para Mintzberg (1994), a estratégia apresenta várias representações conceituais e pode 

ser entendida como um plano, uma direção, um comportamento, um padrão, uma posição, 

envolvendo uma perspectiva única, própria de uma organização desempenhar a sua visão e a 

sua missão.  

Para que as instituições de ensino superior sobrevivam e continuem atuantes no atual 

ambiente competitivo é necessário que encontrem formas de responder às demandas internas e 

externas, para isto é de grande relevância que as organizações educacionais obtenham uma 

gestão eficiente e eficaz (MEYER JR; MANGOLIM, 2006). 

O cenário atual globalizado impõe um ritmo dinâmico e acelerado aos negócios, pela 

influência das variadas demandas externas desse ambiente organizacional, o que desenvolve a 

necessidade de as instituições procurarem estratégias para sua atuação. À medida em que se 

formulam as estratégias, torna-se imperativo garantir a sua implementação, com vistas à 

obtenção de resultados de longo prazo, previstos no planejamento estratégico. Implementar as 

estratégias propostas, portanto, torna-se o grande desafio das organizações, o que supõe, muitas 

vezes, mudanças não somente organizacionais, como tecnológicas e comportamentais 

(FREEDMAN, 2003).  

 Para a Mintzberg e Quinn (2001) a implantação da estratégia depende do 

alinhamento dos sistemas e processos, da estrutura e do envolvimento das pessoas. Este último 

fator parece ser o mais desafiador, principalmente em organizações educacionais privadas 

inseridas no atual contexto dinâmico e competitivo, pois essas instituições são complexas e 

possuem especificidades na sua atuação. Mintzberg (2006) denominou as universidades de 
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“burocracias profissionais”, por avaliar que os sujeitos atuam baseados na sua competência 

técnica e habilidade profissionais, individualmente ou em grupos restritos; com objetivos 

muitas vezes conflitantes com os da organização, influenciando na formação e na 

implementação da estratégia.  

Já Weick (1976) denominou as universidades como uma estrutura complexa e 

“frouxamente articulada”; ao passo que Meyer Jr et al. (2012), afirma que as organizações 

educacionais possuem poucos pontos em comum, o que implica na sua forma de gestão. Por 

outro lado, Baldridge (1983) descreve a complexidade das organizações educacionais como um 

produto relacionado ao ambiente organizacional em que estão inseridas e aos objetivos 

divergentes e ambíguos, aos diferentes grupos de interesses, à sua tecnologia fragmentada e ao 

profissionalismo do trabalho acadêmico. Porém, devido a esse cenário instável é preciso 

adaptabilidade das IES em face de tantas exigências, até porque possuem uma função na 

comunidade (MEYER JR., 2014). 

Na implantação da estratégia, por sua vez, é necessário verificar se existem diferenças 

de interesses, o que pode ser promovido através da participação das pessoas na elaboração da 

estratégia (HANSEN e GUIMARÃES, 2009). Em organizações complexas como as IES é 

necessária a negociação entre os atores para o alcance dos objetivos, sendo as pessoas 

determinantes na efetivação das ações estratégicas. As estratégias, portanto, são a base para o 

atingimento das metas da organização. 

As estratégias nas universidades, de acordo com Palácios (2014), não se coadunam com 

o modelo tradicional de estratégias deliberadas, elaboradas de maneira racional, praticadas por 

todos os agentes. As estratégias dentro do contexto universitário, conforme Pfeffer e Salancick 

(1974), aproximam-se de um molde “político e simbólico”, o que também é corroborado por 

Elmore (1987) que atesta que é preciso compreender a cultura organizacional, pois, por não ser 

um bloco unido e coeso, mas um conjunto de grupos, pode favorecer o surgimento de outras 

estratégias não deliberadas em qualquer nível organizacional.  

A formulação da estratégia pode ser exposta através de um padrão de decisões que 

determina metas, planos e objetivos (MINTZBERG e QUINN, 2001); enquanto que a sua 

implantação deve envolver as pessoas e a estrutura. Desta forma, pôr em prática a estratégia 

pressupõe, ainda, monitorar o impacto de cada ação. Planejar a estratégia é compor o 

planejamento estratégico englobando análises de fatores ambientais que influenciam nos 
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resultados organizacionais e suas atividades da organização. Tudo isso se justifica para a 

sobrevivência organizacional das instituições de ensino superior privadas no contexto 

competitivo e dinâmico em que se encontram. 

Esse novo cenário intranquilo, repleto de grandes transformações no ambiente 

organizacional das IES privadas, surgimento de grandes grupos educacionais, a vinda de grupos 

estrangeiros para o Brasil, as incorporações e fusões que se estabeleceram nas últimas décadas, 

mudaram não somente o ambiente, como também o comportamento dessas instituições, 

requerendo delas a capacidade de resposta às demandas externas sob risco de não se sustentarem 

ou de não sobreviverem no mercado. 

Esse ambiente, portanto, induziu as IES privadas a adotarem modelos de gestão 

profissionais que dessem fôlego aos seus objetivos não somente de sobrevivência, mas aferição 

de resultados operacionais, conforme discorre Farinelli e Melo (2009). Desta forma, as IES 

foram obrigadas a rever a sua gestão, segundo Meyer Jr e Meyer (2011), para a obtenção de 

melhores resultados e tiveram de lidar na arena de demandas do aluno-cliente, dos acionistas e 

dos órgãos reguladores de sua atuação (governo). 

As IES privadas tiveram de adequar a sua nova forma de gestão às estratégias 

desenhadas, passando a adotar uma gestão estratégica, assemelhando-se às organizações 

empresariais, a exemplo de outros países como Estados Unidos e Inglaterra, que já adotam 

práticas gerenciais próprias do ambiente corporativo na educação superior, conforme alega 

Meyer Jr e Meyer (2011), o que pode não ser totalmente adequado devido tratar-se de 

organizações diferentes na essência, pois uma IES privada possui uma missão social, além da 

econômica. 

Por outro lado, as IES privadas necessitam competir, ainda que sejam complexas, o que 

Mainardes et al. (2010) alega que para isso, elas precisam de gestores que ampliem suas 

estratégias competitivas e desenvolvam uma gestão estratégica com o intuito de garantir os 

resultados financeiros da organização. Essa gestão, para tanto, necessita envolver as equipes, 

motivar os colaboradores, ampliar a visão de todos os envolvidos para os objetivos 

organizacionais. Logo, a gestão estratégica se refere às técnicas de gestão que visam à ação. É, 

também, o procedimento de colocação em prática de ações competitivas que corroboram para 

o alcance dos objetivos organizacionais.  
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A estratégia como uma abordagem gerencial, conforme estudos de Meyer Jr. et al. 

(2012), vem sendo construída recentemente nas IES brasileiras e seu debate é um desafio para 

a administração dessas organizações. A gestão estratégica engloba etapas distintas: o 

planejamento estratégico, a execução e o controle. Desta forma, após a etapa de planejamento 

e elaboração da estratégia, a que segue é a de aplicação da mesma, ou seja, sua implantação, o 

que envolve os diversos níveis de atores do contexto organizacional, o alinhamento dos 

objetivos da universidade, no intuito de não haver descontinuidade ou um hiato entre os planos 

formais e a prática da estratégia e uma posterior avaliação do processo.  

Segundo Hrebiniak (2006), os instrumentos de controles gerencial representam um 

retorno do feedback, ou seja, fornecem informações sobre a execução dos objetivos que derivam 

da estratégia. Os controles são essenciais para o sucesso das estratégias organizacionais.  

Os sistemas ou instrumentos de controle apoiam o processo de execução, pois 

possibilitam o fornecimento de informações sobre o desempenho em relação aos objetivos, 

avaliando e dando retorno a respeito do método e decisões de execução. Garatem, portanto, um 

mecanismo corretivo para manter o processo de execução sob controle e permitindo que a 

aprendizagem organizacional facilite as mudanças e a adaptação organizacional (HREBINIAK; 

2006). 

Um dos instrumentos de gestão utilizados como métodos de controle e desempenho é o 

PDCA (Plan, Do, Check, Action), um instrumento de gestão utilizado em projetos de qualidade 

que tem por objetivo tornar claros e ágeis os processos relacionados à implementação das ações 

de gestão. O PDCA quando implementando em um processo de gestão, promove níveis 

elevados de melhoria contínua de desempenho (ARRUDA; 1997). 

 

2.2 PCDA 

 

O ciclo do PDCA, um acrônimo que significa Plan, Do, Check, Action, também 

conhecido como ciclo de Deming, é um método de gestão que pressupõe quatro etapas 

utilizadas para a melhoria contínua de produtos e processos e útil para a implantação de 

programas de qualidade, tendo como princípio agilizar processos envolvidos na gestão. O ciclo 

é dividido em Plan, de planejamento; Do, de execução; Check, de verificação; e Action, de ação 

corretiva. O PDCA, também, auxilia no diagnóstico, na análise e no prognóstico de problemas 
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organizacionais, sendo útil um dos instrumentos de busca do contínuo aperfeiçoamento, 

conduzindo para obtenção de resultados com vistas à sobrevivência e o crescimento das 

organizações (QUINQUIOLO, 2002).  

Esse método iterativo de gestão ainda é conhecido como o ciclo de Shewhart, ou 

círculo/ciclo de controle, tendo, portanto, outros acrônimos, o PDSA (plan-do-study-act) e o 

OPDCA, em que a letra O representa observação, usada no sistema Toyota de Produção, em 

que a produção é bastante enxuta (Lean Manufacturing / Toyota Production System). 

O modelo PDCA foi criado por Walter Shewart, porém tornou-se conhecido através de 

W. Edwards Deming, considerado por muitos autores como o pai do controle de qualidade. O 

método foi introduzido no Japão após a guerra por Deming, no início da década de 1950 e tem 

como princípio a interação que mais adiante modificou o PDCA para PDSA (Study, estudo, em 

vez de check, verificar), devido identificar que o mais importante para a qualidade das ações é 

a fase mais negligenciada – o acompanhamento – ou a constância do estudo, a qual atribui ser 

essencial para que as estratégias e os planos das organizações se realizem. Desta forma, o ciclo 

de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução 

da gestão. 

Repetir ou girar o ciclo PDCA acarreta em uma aproximação maior do objetivo, do 

funcionamento e do resultado correto ao seu final. Deming enfatizava a importância de esse 

método científico ser repetido em espirais para um aumento de conhecimento da melhoria 

contínua. Sua importância, também, é manter os funcionários, colaboradores e gestores 

alinhados às estratégias da organização, forçando-os a acompanhar as ações. O modelo PDCA, 

portanto, confere mais agilidade e qualidade a qualquer ação executada nas camadas de gestão 

ou estratégia, sendo uma ferramenta fundamental em qualquer organização que enxergue a 

qualidade na gestão como alavanca para os resultados organizacionais. 

A primeira fase de planejamento ou de planejamento estratégico é onde ocorre o 

diagnóstico, a formação das etapas, a definição da missão, da visão e dos valores da 

organização, os fatores críticos de sucesso, as análises ambientais – externa e interna – a 

estratégia e suas ações, a implantação e controle do processo. Planejar, por conseguinte, 

significa estabelecer os objetivos e verificar os processos necessários para a entrega dos 

resultados organizacionais.   
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É na subfase de implementação e controle do planejamento estratégico que a estratégia 

é colocada em prática. Corroborando com esta idéia, vários autores e administradores enfatizam 

que esta é a fase mais difícil do planejamento, devido à dificuldade de colocar as estratégias em 

prática. 

A fase de execução significa implementar o plano, realizar o processo ou o produto. 

Coletar dados para mapeamento e análise dos próximos passos "Checar" e "Ajustar". Portanto 

esta etapa gera muito cuidado pois pode não ser a causa raiz. 

A fase de checar visa estudar o resultado já conferido ou medido, comparando-o em 

relação aos resultados esperados – alinhados aos objetivos estabelecidos no planejamento. 

Nesta fase, então, verifica-se os desvios e a adequação do plano, possibilitando o movimento à 

próxima etapa, de ação. Um dado importante desta fase é a informação gerada, no intuito de 

ajustes futuros na etapa seguinte. 

A etapa de ação corretiva prevê as diferenças significativas entre os resultados reais e 

os planejados – a comparação da meta versus o realizado – no intuito de rever as causas, 

verificar onde aplicar as mudanças que abarcam a melhoria do processo ou do produto. Em um 

ciclo em que não resulte em precisar de alguma melhora, o método pode ser utilizado com maior 

atenção aos detalhes na iteração seguinte do ciclo. A ação corretiva, portanto, pode eliminar 

uma não conformidade; enquanto que, a ação preventiva, pode facilitar a eliminação de uma 

não conformidade potencial; da mesma forma em que, uma ação de melhoria pode, como o 

próprio nome diz, melhorar a implementação de processos. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Visando atingir os objetivos propostos, e em decorrência da natureza do problema em 

estudo, foi realizado um estudo descritivo e exploratório a partir de uma abordagem qualitativa.  

A pesquisa foi realizada em uma IES que recentemente fora incorporada por uma 

empresa que está qualificada entre as seis maiores mantenedoras de instituições de ensino 

superior do Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram gestores acadêmicos médios, escolhidos 

conforme disponibilidade do lócus de pesquisa que vivenciaram as fases de implementação e 

execução do PDCA na instituição em estudo. As fontes de dados foram primárias e secundárias 

e como instrumentos de coleta de dados, utilizou-se da entrevista estruturada. 
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A implementação do método PDCA na gestão da instituição de ensino estudada, ocorreu 

de forma deliberada e em cinco fases hierárquicas. No primeiro momento foi aplicado ao nível 

do conselho mantenedor superior; no segundo, nas superintendências administrativas e 

acadêmicas; no terceiro, nas diretorias corporativas; e no quarto, nas diretorias e gerências 

médias locais. Este modelo de implantação de se deu em razão da construção da árvore de 

indicadores interligados entre os cinco níveis de gestão, cuja definição ocorreu concomitante 

com cada etapa de introdução do método. Este estudo se deu durante a implantação da última 

fase. 

A introdução do método na última fase constou de uma etapa de treinamento sobre o 

instrumento de gestão. A segunda etapa constou com a fase do diagnóstico sobre as principais 

causas em relação aos indicadores estipulados; enquanto que na penúltima fase, ocorreu a etapa 

do planejamento realizado para que o ciclo do PDCA fosse iniciado junto às diretorias e 

gerências. Após o início da execução, estabeleceu-se um ritual de gestão mensal para controle 

a avaliação do desempenho e alcance dos indicadores evidenciados. 

4. Resultados 

Conforme a análise dos dados foi possível perceber que os gestores acadêmicos que 

participaram da etapa de implantação do PDCA tinham pouco conhecimento a respeito dos 

conceitos de gestão gerencial e dos métodos de uma gestão administrativa antes das etapas dos 

treinamentos, contudo, possuíam relevantes carreiras acadêmicas e profissionais de acordo com 

suas áreas de formação.  

As dificuldades apresentadas pelos sujeitos de pesquisa em relação ao vivenciado 

durante as etapas de implementação se deram principalmente nas etapas de identificação das 

causas-raiz dos indicadores, pois seus planejamentos tiveram que ser revisados em várias etapas 

para que pudessem realizar as atividades diagnósticas – causa, o quê, como – que configuraram 

exercícios de identificação dos problemas relacionados aos indicadores de gestão estipulados 

e, desta forma, pudessem planejar suas ações e colocar em prática o ciclo do método PDCA. 

  

5. Considerações Finais 

 

No ambiente das organizações as ações emergentes são tão importante quanto as ações 

deliberadas, pois as empresas precisam muito mais do que reagir às necessidades do mercado. 
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Necessitam garantir seu desempenho e capacidades em seu interior, na tentativa de antecipar 

suas decisões em relação às ameaças e oportunidades do mercado. 

As instituições de ensino superior, assim como outras empresas, podem ser consideradas 

uma organização, uma vez que possuem entradas e saídas de dados em se tratando de pessoas, 

processos, recursos e serviços prestados. Por estes motivos e para atender o padrão de qualidade 

requerido e melhorar o seu alcance de produtividade e desempenho, torna-se importante que 

essas organizações se utilizem dos instrumentos de gestão que possam otimizar seus resultados 

e o alcance dos seus objetivos e metas. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARRUDA, José R. C. Políticas & Indicadores de Qualidade na Educação Superior . Rio de janeiro: 
Qualitymark/Dunya, 1997. 
BALDRIDGE, J. V. et. al. Organizational Characteristics of Colleges and Universities. In: J. V. Baldridge & 
Del (editors). The Dynamics of Organizational Change in Education. Berkeley: McUtchan, 1983, p. 38-59.   
CAVALCANTE JÚNIOR, Henrique Sérgio Barros. FERRAZ, Isabela Neves. As universidades ainda são 
sistemas frouxamente articulados? Procurando respostas na literatura. Revista Uniabeu, v. 7, n. 17, p. 267-282, 
2014. 
ELMORE, R.F. Reform and culture of authority in schools. Educational Administration Quarterly, v. 23, n. 4, 
p. 60-78, 1987. <http://dx.doi.org/10.1177/0013161X87023004006>. 
FARINELLI, Clairna Andresa. MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. A Gerência Intermediária da 
IES: A Coordenação de Curso e o Coordenador como Gestor. IX Colóquio Internacional sobre Gestão 
Universitária na América do Sul. Florianópolis. Nov. 2009. 
FERREIRA, H.C.C.; UENO,E.M; KOVALESKI, J.L; FRANCISCO,A.C. Planejamento estratégico, ferramenta 
indispensável para gestão de IES privadas. In: Anais do SEGET. 2006. 
FREEDMAN, Mike. The genius is in the implementation. Journal of Business Strategy. p. 26-31, Mar.-Apr., 
2003. 
GRAMANI, Maria Cristina N. et al. A influência da qualidade na atratividade de instituições de ensino superior 
com capital aberto. Ensaio, v. 16, n. 60, 2008. 
HANSEN, Peter Bent; DE MENEZES GUIMARÃES, Fernanda. Análise da implementação de estratégia em 
empresa hospitalar com uso de mapas cognitivos. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 49, n. 4, p. 
434-446, 2009. 
HREBINIAK, Lawrence G. Fazendo a estratégia funcionar. São Paulo: Bookman, 2006.  
MATOS, Osvair Almeida; VENÂNCIO, Daniella Macedo; DUTRA, Ademar. Gestão estratégica em instituições 
de ensino superior: mapeamento das publicações científicas no período de 1997 a 2012. Revista Gestão 
Universitária na América Latina-GUAL , v. 7, n. 1, p. 106-127, 2014. 
MAINARDES, Emerson W. et al. Vantagens Competitivas em Instituições de Ensino Superior: proposta e teste 
de um modelo. Textos para discussão. Departamento de Gestão e Economia. Universidade da Beira 
Interior. Covilhã , 2010. 
MARSHAL, Isnard Jr et al. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 
MEYER JUNIOR, Victor; MANGOLIM, L. Estratégia em universidades privadas: estudo de 
casos. ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS  DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO , v. 30, 2006. 
MEYER JR, Victor. MEYER, Bernardo. “Managerialism” na Gestão Universitária: Dilemas dos Gestores 
de Instituições Privadas. XXXV Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, set/2011. 
MEYER JR, Victor. A prática da administração universitária: contribuições para a teoria. Universidade em 
Debate, jan-dez 2014. 
EYER JR, Victor. PASCUCCI, Lucilaine. MANGOLIN, Lúcia. Gestão Estratégica: um exame de práticas em 
universidades privadas. RAP Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 46(1): 49-70, jan./fev. 2012. 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

 
MINTZBERG. H. Criando organizações eficazes: Estruturas em cinco configurações. São Paulo: Atlas, 
2006. 
_______________________, The rise and fall of strategic planning. New York: Freeman, 1994. 
 
MINTZBERG, H. WATERS, J. A. Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, v. 
6, n. 3, p. 257-272, 1985. <http://dx.doi.org/10.1002/smj. 4250060306>. 
MINTZBERG, H. QUINN, J. O processo da estratégia. 3º ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
PALÁCIOS, Fernando A. C. Modelo analítico de Processo estratégico: Aplicação no Episódio de Criação da 
Escola de Artes, Comunicação e Humanidades (EACH) da USP. REGE Brasil, v. 21, n. 4, p. 449-467, 
out./dez. 2014. 
PFEFFER, J.; SALANCIK, G. R. Organizational decision making as political process: the case of a 
university budget. Administrative Science Quarterly, v. 19, n. 2, p. 135-152, Jun. 1974. http://dx.doi.org/10. 
2307/2393885 
QUINQUIOLO, J. M. Avaliação da eficácia de um sistema de gerenciamento para melhorias implantado 
na área de carroceria de uma linha de produção automotiva. Taubaté⁄ SP: Universidade de Taubaté, 2002. 
Acessado em: 27 jul. 2013. Disponível em: 
<http://www.ppga.com.br/mestrado/2002/quinquiolo_jose_manoel.pdf>. 
SAMPAIO, Helena. O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e transformações. Revista 
Ensino Superior, v. 2, n. 4, p. 28-43, 2011. 
WEICK, Karl. Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative Science Quarterly, 21 
(1976), 1-9 (part). 
WHITTINGTON, R. O que é estratégia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PELA FAZENDA JACUBA: 
UM OLHAR DIFERENCIADO PARA AS ORGANIZAÇÕES RURAIS D E PEQUENO 

PORTE NA SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO 

 

Ricardo Borges Rodrigues de Freitas (Discente do curso de Tecnologia em Agronegócio do 
Instituto Federal Goiano, Campus Iporá - GO) 

Maria Gláucia Dourado Furquim(Orientadora), (Docente do Instituto Federal Goiano, 
Campus Iporá – GO, e-mail: maria.furquim@ifgoiano.edu.br 

José Carlos de Sousa Júnior (Orientador), (Docente do Instituto Federal Goiano, Campus 
Iporá – GO, e-mail: josecarlos.junior@ifgoiano.edu.br 

 
Associação Goiana de Administração /Departamento Científico / Goiânia, GO. 

 

Resumo: A agricultura familiar promove a convergência de atributos socioeconômicos  
importantes, como  família,  emprego,  produção e as tradições culturais, apresentando 
prioritariamente o processo de gestão centrado na própria família. Todavia, a baixa 
produtividade limita o aumento da renda e a maior autonomia dos agricultores diante do 
mercado, tornando imperativo a diversificação das atividades para aproveitar os potenciais da 
propriedade, melhor emprego da mão de obra disponível, e consequente aumento da renda. Na 
Fazenda Jacuba, já é feito essa integração, porém ainda sem a adequada sistematização dos 
processos. Assim, vislumbrou-se elaborar um processo de gestão formal proporcionando 
melhor compreensão dos recursos já existentes na organização rural e otimizando o uso dos 
recursos materiais existentes na propriedade, através da análise dos micro e macro ambiente 
que compõe quaisquer atividade econômica. 

Palavras-chave: análise ambiental, diferencial, gerenciar 

1. Introdução 

Faz parte da história humana utilizar-se com eficácia de recursos e ações coordenadas 

para garantir a própria sobrevivência, especialmente em um ambiente natural onde sobressaiam 

os “mais fortes”, ou seja, com a adoção de estratégias empíricas. Assim, a palavra estratégia, 

hoje comumente utilizada no mundo, ganhou maior visibilidade durante o militarismo onde era 

concebida como ações que possibilitasse a conquista de um alvo, contemplando elementos 

como, inteligência e habilidades (ARAÚJO et.al., 2012). 

Segundo Hayes et.al (2008 p. 58-59) a expressão estratégia significa: 

“A palavra estratégia (derivada da palavra grega para liderança) foi    
inicialmente aplicada aos assuntos de guerra. Quando aludindo às guerras nos 
negócios também se refere ao estabelecimento de objetivos, à determinação de 
uma direção e ao desenvolvimento e implementação de planos, com metas de 
ascender sobre o adversário (no lugar da ”vitória” militar). ” 
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Na evolução dos estudos de estratégia em um contexto empresarial, é estabelecido como 

grandes objetivos a busca de uma base para a vantagem competitiva das organizações. Assim, 

transportou-se os conceitos estratégicos inicialmente aplicáveis aos campos de batalhas para o 

universo empresarial, com o propósito de estabelecer ações de curto, médio e longo prazo que 

proporcionassem diferencias à organização (SERRA et.al., 2008).  

No estudo em questão, visou-se a adoção de estratégias, numa propriedade familiar cuja 

principal atividade econômica está centrada na bovinocultura de leite e como atividade 

secundária a piscicultura, tendo a análise de S.W.O.T. como premissa para a realização da 

avaliação da realidade do empreendimento e identificação dos gargalos e potencialidades do 

negócio, instituindo processos de gestão e qualidade. 

De acordo com a Lei 4.504/64 constantes no Estatuto da Terra em seu art. 4º e inciso II, 

a propriedade familiar refere-se ao imóvel rural empreendido pelo agricultor e sua família 

diretamente, de forma a assegura-lhes a subsistência e o desenvolvimento econômico a partir 

do uso da própria força de trabalho interna e potencialmente de terceiros (INCRA, 1998). Em 

especial aos pequenos empreendimentos rurais, existe a dificuldade em formalizar os sistemas 

de produção colocando no “papel” as nuances de cada atividade econômica a fim de mensurar 

sua viabilidade no presente e futuro, ou seja, de adotar ações estratégicas simples, por meio da 

instituição de processos e rotinas administrativas. 

Neste sentido, a Fazenda Jacuba, é uma propriedade rural familiar sediada no município 

de Iporá-GO, sendo administrada por um casal de Agricultores, desenvolvendo duas atividades 

principais, bovinocultura de leite e piscicultura, com responsabilidade social e ecológica. A 

fazenda possui uma área de pouco mais de dois alqueires, com 10 vacas de raça  em sua maioria 

Holandesa em lactação (com uma média de 4.000 litros de leite por mês) e 900 peixes (Caranha) 

em criação.  

A propriedade tem aproximadamente um ano e meio de existência e ainda encontra 

dificuldades na produção e comercialização em sua totalidade. Tais fatores limitam a 

exploração das potencialidades da mesma frente ao ambiente externo, e da expansão das 

atividades que são atualmente desenvolvidas de forma incipiente. A missão da propriedade é 

atuar no ramo da produção de leite, de forma economicamente viável e ecologicamente correta. 

A visão é ser uma propriedade rural familiar referência na região, no exercício de suas 

atividades econômicas.  
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Em relação a Fazenda Jacuba, já é feito essa integração, porém ainda sem a estrutura 

adequada. Assim,  vislumbrou sistematizar um processo de gestão formal e eficaz, para que se 

possa aproveitar todos os recursos internos e externos que a organização e região oferece, além 

de otimizar os recursos materiais existentes na propriedade. A partir disso delimitaram-se 

processos de gestão e atuação pontuais respeitando as limitações da propriedade, com medidas 

que atendam as demandas emergenciais da empresa rural. 

 

2. Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada foi a Observação simples e Entrevista, ambas no município de 

Iporá-GO. Segundo Gil (1999, p.111) Observação Simples: O pesquisador permanece alheio 

comunidade, grupos ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos 

que aí ocorrem. Nesse procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um ator. 

(p.111) “Entrevista, é a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação” (GIL, 

1999, p. 119).  

A revisão bibliográfica foi desenvolvida com a utilização de fontes de livros e artigos 

científicos. O presente trabalho foi realizado na cidade de Iporá-GO, sendo a pesquisa de campo 

composta por: diagnóstico por meio de observação simples, das condições de infraestrutura, 

manejo, gestão e planejamento. A teoria que embasará as ações estratégicas definidas será a 

Escolas de Planejamento, categoria presente na Escola Prescritiva. Inicialmente será realizada 

a análise S.W.O.T., para cada uma das atividades da organização, (Bovinocultura de leite e 

Piscicultura).  

3. Fundamentação Teórica 

3.1 Agricultura familiar: caracterização preliminar  

 De acordo com que é citado pela EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural) o conceito de agricultura familiar baliza-se no produtor que possui até o limite de quatro 

módulos fiscais (20 a 400 hectares, segundo o município) devendo a maior parte da renda da 

família ser oriunda da propriedade, além da condução pessoal do negócio com mão de obra 

familiar. Ou seja, a propriedade rural familiar é aquele lugar em que se possa desenvolver 
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atividades de cunho agrícola ou pecuário; que é justamente o caso da Fazenda Jacuba, que 

atualmente produz Leite e Peixe, porém em pequena escala. 

 Outra abordagem acerca dos conceitos sobre a propriedade familiar refere-se ao imóvel 

rural empreendido pelo agricultor e sua família diretamente, de forma a assegura-lhes a 

subsistência e o desenvolvimento econômico a partir do uso da própria força de trabalho interna 

e potencialmente de terceiros (INCRA,1998). Nesse sentido, no que tange aos pequenos 

empreendimentos rurais, o exercício da atividade envolve aspectos culturais, sociais e 

econômicos relevantes, ao manter o homem no campo e pelo seu papel na produção de 70% 

dos alimentos consumidos pelos brasileiros (PORTAL BRASIL, 2015). 

A Fazenda Jacuba, é um empreendimento rural com gestão familiar, cuja fonte de renda 

é a produção de Leite e com a utilização da abordagem presente na Gestão Estratégica está se 

adaptando a produção de Peixe antes de cunho doméstico para uma atividade comercial. A 

definição de agricultura familiar pode ser compreendida como um conceito em evolução e com 

um passado bem participativo na história brasileira. Assim, a propriedade estudada tem algumas 

particularidades que a enquadra como agricultura familiar que permitiu e permite o produtor a: 

excluir trabalho externo no manejo, ter certo grau de autonomia na gestão de suas atividades, 

escolher o melhor laticínio para entregar o leite, liberdade na tomada de decisão quanto ao 

excedente de produção, definição na forma de comercializar o pescado produzido, dentre 

outros. 

 

3.2 Gestão estratégica: conceitos e práticas na definição de processos 

Desde os primórdios da humanidade, usamo-nos de instrumentos para nos planejar, 

mesmo que às vezes intuitivamente, tentando nos antecipar para que não haja imprevistos que 

possam prejudicar nas tomadas decisões. O planejamento é um processo pelo qual a 

organização deve passar antes de ser implantada, durante sua implantação e no seu exercício de 

suas atividades. 

O objetivo do planejamento estratégico é dar formato aos negócios, produtos, serviços 

e mensagens da empresa ao longo prazo.  Junto à definição da missão e visão da empresa, torna-

se possível identificar a posição atual da organização e desenvolver premissas sobre as 

condições futuras, através da implementação dos planos de ação e continua avaliação dos 

resultados. Planejar significativamente o futuro e o que deverá ser feito, elaborar bons planos e 
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ajudar as pessoas a adotarem ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã. 

Em outros termos a Gestão Estratégica constitui hoje um componente essencial em qualquer 

tipo de organização ou atividade. A administração pode estabelecer uma melhor direção 

para a empresa, otimizando os fatores externos e internos e “prevendo” fatores não controláveis, 

agindo, inovando e se diferenciando dos demais concorrentes. (OLIVEIRA 2012). 

 Para Mintzberg (2010, p.6) gestão estratégica é definida como “O processo de conceber, 

implementar e avaliar continuamente uma estratégia que assegura o êxito da organização e 

construa as competências essenciais para seu sucesso no futuro”. Tendo por base os estudos 

feitos sobre as escolas de pensamento sobre formulação estratégica, foi definido que o modelo 

mais adequado para a Fazenda Jacuba é a escola de planejamento dentro da categoria da escola 

prescritiva. Esta escola está centrada na análise do cotidiano da empresa a partir da matriz de 

S.W.O.T, de maneira a estabelecer subsídios processuais que possibilite a adoção ações formais 

e sustentados.  

A formação da estratégia pela escola do planejamento é vista como uma ação de 

formalização dos processos produtivos e gerenciais, sustentado por técnicas, programas, planos. 

É feito embasado em um estudo formal para “refletir a estratégia”. Este modelo deriva da escola 

de Design, mas é mais ordenada, com planos mais complexos e controles específicos. 

 

3.3 A sistematização de processos de gestão na fazenda jacuba 

 

Em diversas empresas rurais familiares, sejam elas pequenas, médias ou grandes, vêm-

se percebendo a importância de se fazer uma diversificação de culturas e atividades, haja vista, 

a alta demanda social por produtos da agricultura e pecuária e pelas intempéries do mercado. 

Desta forma, a diversificação produtiva pode ser compreendida em seu sentido restrito como a 

multifuncionalidade, ou seja, exercício simultâneo de várias atividades desempenhadas por uma 

única pessoa, sendo imprescindível à competitividade dos territórios rurais na medida em que 

garante à biodiversidade, gerando renda através de novas oportunidades de negócio (IDRHA, 

2006). 

O cenário econômico da região de Iporá-GO tem na Bovinocultura de Leite - GO 

(Amorinópolis, Diorama, Israelândia, Ivolândia e Jaupaci) tem significativa expressão, sendo 

ordenhadas cerca de 46.700 vacas por dia, sendo 16.000 só no município de Iporá (IBGE, 2012). 
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Para a piscicultura o mercado é semelhante, mesmo não se sabendo com precisão os dados 

sobre consumo e produção, ainda assim é perceptível a potencialidade de atividade dado o 

grande número de bares, supermercados peixarias que fazem a aquisição dos peixes por 

dia/semana na cidade. Na região o ambiente é favorável para o exercício dessas duas atividades, 

porque além de existir uma grande disponibilidade de terras e lâminas d'água, também é 

possível fazer a integração pecuária/piscicultura, por grande parte dos produtores sem que 

sejam necessários grandes investimentos financeiros, proporcionando diversificação de 

produção. 

Na propriedade a atividade de Piscicultura foi iniciada sem considerar: Quem são ou 

devem ser nossos clientes? Quais são as perspectivas do ramo de negócios que escolhemos? 

Quais são nossas vantagens competitivas? Quais são as vantagens de nossos concorrentes? 

Quais são os recursos que tornam viável nossa missão? Temos competências técnicas e 

gerenciais? Que nichos explorar? Diversificar ou especializar? Essas indagações trazem 

informações sobre a seleção de estratégias a serem tomadas, no sentido de obter clareza quanto 

ao negócio que se empreende. Esse tipo de “hábito” inviabiliza inúmeros empreendimentos no 

Brasil todos os anos.  

Quanto a Bovinocultura de Leite foi identificado como aspectos a serem melhorados: 

gargalos na produção/comercialização, falta de equipamento adequado ao manejo, tal como, 

um tanque resfriador, a aquisição desse equipamento impactaria na qualidade do leite, por evitar 

o transporte diário da fazenda produtora até o intermediário. Nessa situação, o leite seria 

mantido na fazenda, e o produtor alcançaria maior retorno econômico, haja vista que, são 

descontados oito centavos por litro de leite entregue e esse valor seria destinado à aquisição de 

resfriador próprio, ou seja, o que hoje é uma despesa seria empregado como investimento. Deste 

modo, o estudo realizado, foi focado em definir processos/ações que viabilize a permanência 

do produtor rural no campo, com qualidade de vida e aumento da renda. 

Foram desenvolvidos cálculos a partir da análise financeira das atividades realizadas na 

Fazenda Jacuba a fim de mensurar preliminarmente os custos, receitas, projeções e despesas da 

propriedade. A Tabela 1,  retrata a produtividade X despesa da bovinocultura de leite da 

organização no mês de janeiro de 2016. 

• Bovinocultura de Leite 
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Tabela 1 - Produtividade x Despesas (Janeiro/2016) 

Descrição Qtde. /Valor R$ 
Produção atual de Leite por dia 140 litros 
Valor médio recebido por litro de leite  0,90 
Despesa Fixa Mensal 1.228,00 
Faturamento  3.780,00 
Custo com o Leiteiro (0,08 centavos por litros)  336,00 
TOTAL (Faturamento menos Despesa Fixa Mensal) R$ 2.216,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

A Tabela 2 está contemplando a média do preço ao longo do ano de 2015, preço cobrado 

pelo resfriamento e frete do leite, preço do Tanque de Leite usado e preço do Tanque de leite 

novo. 

Tabela 2 - Preço do Leite e Tanque 

Descrição Valor R$ 
Média anual do preço do litro de leite  0,90 
Preço cobrado pelo resfriamento e frete do leite   0,08 
Valor anual gasto com locação de equipamento 
Período de referência: 2015 

4,032,00 

Preço médio do Tanque de Leite usado  9.333,00 
Preço médio do Tanque de leite novo  12.220,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

 Supondo um lucro na produção de R$ 2.216,00 todo mês (vide exemplo o mês de 

janeiro), o tanque usado seria pago em aproximadamente 4 meses e 7 dias. E o tanque novo em 

aproximadamente 5 meses e 16 dias, pagando o tanque usando somente com o dinheiro que 

atualmente é gasto com o leiteiro:  

Em outra situação, onde a loja que vende os tanques disponibilizasse apenas em 12X a 

parcela, ainda assim, seria interessante a compra pois, o tanque usado sairia a uma parcela de 

R$ 777,75 por mês. Já o tanque novo teria uma parcela de 1.018,00 por mês. O lucro então seria 

de R$ 1.439,00 (tanque usado – considerando o dinheiro pago no mês de janeiro/2016) já com 

a compra do novo o lucro mensal com base também no mês de janeiro/2016 seria de R$ 

1.198,00.  

Neste quadro abaixo, mostra o tempo que se quitaria o tanque, caso pagasse apenas com 

o dinheiro economizado com o frete e resfriamento. 
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Quadro 1 -Tanques de leite 

Tanque Usado 2 anos, 3 meses e 24 dias (27,8 meses) 

Tanque Novo 3 anos e 12 dias (36,4 meses) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

• Piscicultura 
 
Na Tabela 3,  mostra a correlação entre investimento e despesas da atividade de 

piscicultura. 

                                           Tabela 3 - Investimentos e despesas 

Descrição Valor R$ 
Preço da Bomba  4.000,00 
Construção do Tanque 1.000,00 
Preço dos Alevinos colocados  300,00 
Ração e sal consumido desde o começo da produção 
(Fevereiro/2015) até hoje (Fevereiro/2016) 

 1.548,00 

TOTAL R$ 6.848,00 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Foram colocados 900 alevinos, considerando a taxa de mortalidade (10%) sobraram 800 

alevinos, entretanto, foram comercializados de forma avulsa, em torno de 100 peixes, sendo 

assim, restam cerca de 700 peixes em criação.  

 Na Tabela 4, mostra a situação atual, projeções de venda e lucro. 

Tabela 4 – Projeções de venda e lucratividade 

Descrição Qtde. em Kg / Valor R$ 
Peixes Existentes 700 
Peso Médio 1,0 a 1,5 kg 
Preço pago médio na região de Iporá R$ 9,00/kg 
Quilos de peixes total  1.050 kg 
Valor que se obterá com a venda dos peixes R$ 9.450,00/kg 
Despesa mensal fixa (Ração e Sal) R$ 129,00 
Lucro (Valor da venda – Investimento) R$ 2.602,00 
TOTAL R$ 2.602,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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Desconsiderando o valor do investimento e considerando apenas o valor gasto com a 

ração, cada peixe dará um lucro de R$ 6,79, pois o custo de produção com base só na 

alimentação é de R$ 2,21 por peixe.  

3.3.1 Análise de S.W.O.T.  

Conforme Bicho e Baptista (2006, p.12) a análise de S.W.O.T tem a seguinte definição: 

 “Esta análise foi desenvolvida por Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois 
professores da Harvard Business School. O termo SWOT resulta da conjugação das 
iniciais das palavras anglo-saxónicas Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Assim, a análise SWOT 
corresponde à identificação por parte de uma organização e de forma integrada dos 
principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado 
momento, tanto a nível interno como externo (forma como a organização se relaciona 
com o seu meio envolvente) ”. 

  Essa análise permite que o empreendedor faça um estudo do seu ambiente interno de 

sua organização (Forças e Fraquezas) e externo (Oportunidades e Ameaças), como, perceber e 

poder estudar como sua empresa está posicionada no mercado econômico ao qual está inserida. 

Quanto ao ambiente externo é algo “incontrolável”, mas que impacta igualmente a organização, 

a análise S.W.O.T é uma forma de monitorar o mesmo de forma que o empreendedor possa “se 

ajustar” as possíveis mudanças. Vários autores conceituam a análise S.W.O.T. como um 

diferencial competitivo para as organizações, e para isso é preciso fazer uma investigação 

minuciosa, e perceber as características produtivas dentro do empreendimento estudado, para 

que os pontos fortes superem os fracos e assim tornar a empresa competitiva (APPIO et al., 

2009). 

A análise SWOT deve ser, tanto quanto exequível, ativa e constante. Além da apreciação 

do cenário atual, é interessante confrontá-la com a condição no passado, para mensurar a 

evolução da organização, frente às projeções para sua evolução futura. O papel principal da 

análise S.W.O.T. é permitir a seleção de uma tática adequada – para obtenção de objetivo 

específico – por meio do diagnóstico dos ambientes internos e externos. A fixação das ações a 

serem adotadas pela empresa, de maneira a abordar os efeitos esperados em período 

determinado, será estabelecida com a formulação das estratégias e dos planos de ação, estes 

podem ser esboçado a partir da definição dos objetivos e das metas. Todavia, nesta fase podem-

se identificar quais os aspectos que compõem os pontos fortes e fracos da empresa a serem 
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melhorados e de qual maneira otimizar a adoção de ações que possibilite utilizar a atratividade 

das oportunidades e minimizar o impacto das ameaças. 

Foi desenvolvida uma Matriz de S.W.O.T. com base nas Forças, Fraquezas, Ameaças e 

Oportunidades existentes no exercício das atividades de Bovinocultura de Leite e Piscicultura, 

na Fazenda Jacuba e em contrapartida no seu ambiente externo, conforme apresentado abaixo: 

Quadro 2 -  Análise de S.W.O.T. da Bovinocultura de Leite. 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Ambiente 

Interno 

 – Interesse do proprietário em investir na 

atividade. 

– Mão de obra familiar 

– Conhecimento prático da atividade. 

 – Estoque de insumos (ração de milho) 

- Gestão Familiar  

- Fertilidade do Solo 

- Boa localização 

 – Animais com baixa qualidade genética  

- Infraestrutura  

- Sazonalidade de produção ao longo do 

ano 

- Resfriamento do leite.  

- Controle gerencial 

- Dependência de fornecedores 

- Custos e Receitas 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

Ambiente 

Externo 

- Aumento da demanda local 

-Vários Laticínios 

-Boa aceitação dos produtos no mercado 

- Baixo risco de comercialização 

- Tecnologia a serviço da produtividade 

 – Instabilidade do preço  

- Frete  

- Alta nos preços dos insumos 

-Intempéries climáticas 

- Concorrentes com menores custos de 

produção 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 
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Quadro 3 -  Análise de S.W.O.T. da piscicultura. 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Ambiente 

Interno 

-Disponibilidade de água 

- Infraestrutura adequada 

- Interesse do proprietário em investir 

na atividade. 

- Queda no volume de água ao longo do 

ano 

- Inexistência de canais de comercialização  

- Desconhecimento prático da atividade  

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

 

 

Ambiente 

Externo 

- Demanda crescente 

- Aumento do consumo por carnes mais 

saudáveis 

- Proteína animal de baixo custo 

- Fornecedores dos Alevinos 

- Baixo risco nas possíveis 

formalizações de contrato de venda 

- Alta nos preços dos insumos  

- Ausência de assistência técnica em 

equipamentos 

-Carência de profissionais para consultoria 

e extensão rural para o exercício da 

atividade na região 

- Alta concorrência na região 

-Intempéries climáticas 

-Legislação Ambiental 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

A partir dos dados levantados pôde-se perceber os seguintes aspectos. Usar com 

responsabilidade os recursos naturais, alcançar a viabilidade econômica e aproveitar os recursos 

já existentes. 

5. Conclusão 

Com a análise de S.W.O.T. verificou semelhanças entre as duas atividades, alguns 

gargalos e potencialidades em comum. Embasado no diagnóstico do ambiente organizacional, 

verifica-se que os proprietários potencialmente encontrarão dificuldades na produção e 

comercialização do pescado pela ausência de informações técnicas e produtivas que possibilite 

o melhor desempenho da atividade. Especialmente por considerar que esta atividade tem 

tornado atrativa economicamente na região.  
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Conclui-se, portanto, a necessidade de identificar o canal principal e os alternativos para 

a venda dos peixes, como a venda em feiras livres, peixarias e supermercados; consumidores 

indiretos que adquirem os peixes preparados em restaurantes e bares e similares, e finalmente 

outra categoria que vem crescendo muito nos últimos anos que são os proprietários de Pesque-

pagues. Além de buscar otimizar a relação custo/benefício através da redução gradativa dos 

custos de produção e expansão da atividade num formato que seja demandado pelo mercado. 

Na bovinocultura de leite, sugeriu-se a aquisição de equipamentos que assegurem a qualidade 

do leite e reduzam as despesas com intermediário. 
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Resumo 

Este artigo é sobre o estudo de três aspectos principais que influenciam a motivação dos 

trabalhadores na construção civil no Brasil: a alta rotatividade da mão-de-obra, despreparo 

profissional e precariedade nas condições de trabalho, e como as teorias de necessidades 

humanas estão relacionadas à motivação dos operários. 

 

Palavras-chaves: Qualificação profissional; rotatividade e precariedade nas condições de 

trabalho. 

 

1. Introdução 

A construção civil tem grande importância para a economia do país e absorve uma boa 

parte da mão-de-obra nacional, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Apesar desta 

relevância o setor da construção apresenta problemas em relação às condições de trabalho dos 

operários, devido à ausência de ações propositivas e fiscalizatórias do Estado no enfrentamento 

das questões centrais que tem impactos sobre o setor, principalmente no que acarreta a alta 

rotatividade da mão-de-obra, despreparo profissional e precariedade nas condições de Trabalho. 

Estas questões interferem na motivação dos operários na construção civil. A questão da 

motivação é o foco do presente artigo, apresentando diferentes formas de abordagem do 

problema e sugestões de melhorias para o setor da Indústria da Construção Civil. 
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2. Motivação na Construção Civil 

O tema motivação no trabalho é recente: a Revolução Industrial é o marco de transição. 

Antes os empregadores utilizavam-se de gestão repressora, gerando um clima de medo entre os 

operários; com a Revolução Industrial os gestores começaram a se preocupar com o fator 

humano nas organizações. Ainda hoje as condições da mão-de-obra da indústria da construção 

civil brasileira são precárias, os trabalhadores migravam de empresa para empresa, no intuito 

de terem melhores condições de trabalho e remuneração, prejudicando o vínculo e o 

comprometimento com a empresa, e gerando baixa produção. Com o surgimento de novos 

conceitos na administração, maior atenção foi dada aos aspectos que elevariam a motivação e 

o aumento da produção, surgindo então as teorias da Motivação Humana.  

Segundo Silva e Rodrigues (2007, p. 9), “a motivação é uma força que se encontra no 

interior de cada pessoa, estando geralmente ligada a um desejo. Dessa forma, suas fontes de 

energia estão dentro de cada ser humano”. A Motivação está relacionada com as necessidade 

de cada ser humano, as pessoas possuem características únicas e reagem de forma diferente 

umas das outras, portanto o grau de motivação depende de cada indivíduo. 

Em Derci (1996, p. 4) apud Bergamini (1997, p.27) destaca-se que a “revolta é a 

manifestação exterior da tendência das pessoas em desafiar o controle, coexistindo facilmente 

com a atitude conformista que é uma forma de expressar submissão”. As pessoas possuem 

características diferentes, a utilização de variáveis do meio ambiente para amedrontar ou 

incentivar, não surtem o mesmo efeito nas pessoas; a administração não tem o mesmo poder de 

controle à todos. Esse tipo de administração só reforçou a submissão daqueles que são humildes 

e revolta aos que mostram-se mais resistentes.  

Para Bergamini (1997, p. 82); “a motivação humana é cíclica”, o comportamento 

motivacional é extremamente complexo, pois as pessoas recebem influências de muitas 

variáveis. A medida em que o indivíduo conquista suas necessidades, a sua atenção volta-se a 

outros objetivos e outras necessidades, por isso é um processo contínuo, e sempre haverá a 

frente algo a motivá-lo. 

Encontra-se em muitas organizações da construção civil grande contingente de 

operários que não possuem nenhuma motivação no trabalho que executam; esses operários não 

possuem nenhuma satisfação ou realização pessoal em seu trabalho. O emprego, neste caso, 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

passa a ser entendido somente como uma forma de angariar recursos financeiros. No Brasil a 

construção civil é o setor que mais retém mão-de-obra, com uso excessivo de trabalho manual. 

Os operários possuem pouca qualificação e baixa remuneração, e geralmente encontram-se em 

condições de trabalho inadequado. 

Na área da construção civil o estudo da motivação pode ser dividido em dois tipos; a 

intrínseca, que está relacionada às recompensas psicológicas, como reconhecimento e respeito, 

que estão ligados diretamente aos gerentes e aos operários, e a extrínseca, que está baseada em 

recompensas tangíveis, como salários e promoções, que são determinadas pela alta 

administração. 

Estudar-se a seguir como as principais teorias motivacionais do conteúdo estão 

relacionadas a motivação dos operários da mão-de-obra da indústria da construção civil. 

2.1- A hierarquia das necessidades segundo Maslow 

O psicólogo Abraham Harold Maslow criou o modelo Maslow, que é formado por cinco 

categorias de necessidades: fisiológicas, de segurança, sociais, estima e de realização pessoal. 

As necessidades primárias são composta pelas fisiológicas e de segurança, e as secundárias são 

pelas sociais, estima e de realização pessoal, como mostra a figura 1. 

Segundo Maslow apud Chiavenato (2000, p. 83), “as necessidades humanas estão 

arranjadas em uma pirâmide de importância e de influenciação do comportamento humano. Na 

base da pirâmide estão as necessidades mais baixas e recorrentes - as chamadas necessidades 

primárias -, enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas - as necessidades 

secundárias-”. Necessidade é um sentimento de desconforto, que causa uma tensão. 

O processo de satisfação ocorre no sentido ascendente: à medida que uma categoria for 

satisfeita, passa-se automaticamente para a categoria superior, onde se torna dominante. Não 

há retorno da categoria superior para a inferior; as categorias são cumpridas uma por vez, de 

uma forma progressiva. 
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Figura 1: Hierarquia das necessidades humanas segundo Maslow 

 
                                           Fonte: Adaptado de Maslow apud Chiavenato (2000, p. 83) 

 

- Necessidades fisiológicas: são necessidades relacionadas ao organismo humano 

como ser biológico, como: respirar, comer, descansar, beber e outros. São necessidades mais 

básicas de sobrevivência do trabalhador, quando estas necessidades não são satisfeitas 

causam: medo, desconforto, irritação, doenças; elas servem com alicerce de satisfação de 

outras necessidades. 

- Necessidades de segurança: aparecem logo após suprir as necessidades fisiológicas.  

Estas necessidades estão relacionadas a se sentir seguro, livre das ameaças e estável, como: 

proteção; abrigo com qualidade; estabilidade no emprego; segurança no trabalho em relação a 

acidentes no trabalho; desrespeito do supervisor, ferindo a dignidade do indivíduo; 

remuneração condizente ao serviço prestados, assistência médica mais eficiente e atuante e 

outros. 

- Necessidades sociais: São necessidades de manter relações humanas em harmonia: 

amor, afeto, colegas amistosos, aceitação em novos grupos, supervisor agradável e outros. Estas 

necessidades surgem após as necessidades fisiológicas e de segurança, e quando esta 

necessidade não está devidamente satisfeita, as pessoas tornam-se resistentes, antagônicas e 

hostis em relação as pessoas que a cercam, geralmente conduzindo a falta de adaptação social 

e à solidão.  
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- Necessidades de estima: ocorre depois que as necessidades sociais são atendidas, são 

necessidades que geram confiança de ser alguém no mundo, a satisfação dessas necessidades 

conduz ao sentimento de autoconfiança, de reconhecimento da competência e conquista e a 

insatisfação geram a perda da dignidade, a ameaça ao prestígio e produzem sentimentos de 

inferioridade e fraqueza. 

- Necessidade de auto-realização: encontra-se no topo da pirâmide hierárquica, é a 

necessidade interior que o indivíduo possui de atingir seu potencial mais elevado e está 

relacionada com autonomia, independência, autocontrole, competência e realização, com 

aproveitamento de todo potencial existente dentro de cada indivíduo. Na indústria da construção 

civil, pouquíssimos operários conseguem atingir este nível, devido à pouca qualificação. 

Para Maslow e Chiavenato (2000) a satisfação completa jamais será alcançada, cabe 

então ao administrador identificar em qual nível hierárquico o funcionário encontra-se, para 

concentrar ações que satisfaçam suas necessidades, ou em um nível inferior ou em um nível 

superior, as necessidades dos níveis mais baixos da pirâmide terão mais influências no 

comportamento do trabalhador, quando não são atendidas. Os setores de recursos humanos das 

empresas utilizaram pela sua fácil implementação.   

Os autores Griffrin e Moorhead discordam da teoria de Maslow, afirmando que: 

 

...as pesquisas apontam várias deficiências nesta linha de pensamento, entre elas: os 

cinco níveis de necessidades não estão sempre presentes, a hierarquia real de 

necessidades nem sempre está em conformidade com o modelo de Maslow e as 

estruturas de necessidades são mais instáveis do que a teoria leva a crer, Griffrin e 

Moorhead, (2006, p.103) 

 

As pessoas são diferentes umas das outras, o ser humano pode se encontrar no mesmo 

contexto de vida, mas apresentará necessidades distintas. Para um indivíduo a necessidade 

social é mais importante, para outro a segurança, um dos fatores dos seres humanos possuírem 

necessidades desiguais é a diversidade cultural. 

 

2.2 - A teoria dos dois fatores de Herzberg 

Segundo Chiavenato (2000, p.87): a teoria de Maslow se fundamenta nas necessidades 

humanas; já para Herzberg, no ambiente externo (Fatores Higiênicos) e no trabalho do 
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indivíduo (Fatores Motivacionais), ambos diretamente ligados às categorias de necessidades de 

Maslow, conforme a figura abaixo. 

                                                  

Figura 2:  Comparação das teorias de Maslow e Herzberg 

 

 
                                           Fonte: Adaptado de Chiavenato (2000, p.87) 

 

- Fatores Higiênicos (Extrínsecos): estão relacionados diretamente as necessidades 

fisiológicas, de segurança e sociais. Quando estão presentes, evitam a insatisfação e quando 

estão ausentes, provocam a insatisfação.  

- Fatores Motivacionais (Intrínsecos): tem correspondência com as necessidades de 

estima e de auto-realização, envolvendo sentimentos de realização, de crescimento e de 

reconhecimento profissional, através das tarefas que oferecem desafios e significados para o 

trabalho. 

O fator denominado de “higiene” por Herzberg, é necessário para evitar a insatisfação 

no trabalho. Está ligado com o contexto do cargo, do ambiente e das condições que cercam o 

serviço, como o tipo de administração, salários e relação com o supervisor. 

 

2.3 - A teoria ERG (proveniente das palavras inglesas Existence, Relatedness e Grow). 

Segundo Robbins apud Demutti, Gimenez e Ferreira (2010, p. 5), Clayton Alderfer 

(1973) “aprimora a teoria de Maslow e a nomeia de ERG (Existence-relatedness-growth), 
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ou chamada também no Brasil de ERC (Existência-Relacionamento-Crescimento)”.  Esta 

teoria é formada por três grupos motivacionais: existência formada por meio da junção das 

necessidades fisiológicas e de segurança, desejo de uma boa qualidade de vida; de 

relacionamento da união das necessidades sociais e da estima, anseio de satisfação das relações 

pessoais e autoconfiança; e do crescimento, originado da auto-realização, desejo do 

desenvolvimento pessoal, através da aprendizagem continuada; portanto as necessidades da 

Teoria de ERG originaram-se dos grupos apresentados pela teoria de Maslow, como mostra a 

figura 4. 

Figura 4: Comparação das Teorias de Maslow e Alderfer 

 

Fonte: Adaptado de Juan Pérez (1990, p. 8) 

Na teoria ERG pode-se trabalhar as necessidades das três categorias simultaneamente, 

mas somente uma será atendida na plenitude; quando a necessidade for satisfeita então há 

progresso e irá para uma categoria superior; mas se houver frustação então haverá o regresso e 

voltará para a categoria inferior, sendo então denominada de “frustação-regressão”, portanto 

pode ter um processo ascendente igual a teoria de Maslow ou pode ser descendente, quando 

ocorrer barreiras ou bloqueios na satisfação das necessidades de categorias mais altas. A Teoria 

ERG possui duplo sentido, sendo mais flexível que a Teoria de Maslow.  

Bergamini (1997) acredita que as teorias “se complementam e contribuem para o 

delineamento de uma visão mais abrangente do ser humano como tal, tendo em vista a natural 

complexidade que o caracteriza”. Cada ser humano possui culturas, sentimentos, necessidades 

diferentes umas das outras, são seres complexos, as teorias completam umas às outras. 

O não atendimento das necessidades humanas na construção civil acaba acarretando 

algumas consequências como: alta rotatividade da mão-de-obra, despreparo profissional e 

elevado índice de acidentes de trabalho, o que pode gerar baixa produtividade. 
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3. Rotatividade na construção civil 

A rotatividade é um dos piores problemas da Construção Civil brasileira, que gera baixa 

qualidade e produtividade, afetando consequentemente a economia brasileira. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), realizada pelo IBGE 

em 2012, a construção civil possuía aproximadamente 8 milhões de trabalhadores e segundo o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o setor 

possuía em 2012, mais de 3 milhões de vínculos ativos no mercado formal, portanto 5 milhões 

são de empregos informais. Estes dados permitem verificar que o setor da construção possui 

expressivo número de trabalhadores na informalidade, mecanismo adotado pelas empresas de 

construção para diminuir as despesas causadas pelas multas contratuais previstas na legislação 

brasileira. A informalidade da mão-de-obra é portanto, característica marcante da construção 

civil no Brasil.  

Segundo o DIEESE, (2012), “a taxa global de rotatividade no setor da Construção em 

2012 foi de 114,3%, resultado superior a 2007, de 103,2%”.  O percentual igual ou maior que 

100% não significa que todos os funcionários foram substituídos, mas que a grande maioria 

teve dois ou mais contratos cessados no ano, fazendo com que a taxa média atingisse este 

patamar. A rotatividade representa para o trabalhador instabilidade no emprego; rebaixamento 

salarial e impedimento da formação profissional através das empresas. 

Segundo Paiva e Salgado (2003) apud Ferreira Junior (2014, p. 12), “o tempo médio de 

permanência de um funcionário em uma empresa construtora é de sete meses”.   

Segundo estudo realizado pelo DIEESE e Fundação Seade/SP, em 2011, com base nas 

informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, o trabalhador por conta própria no 

setor da construção civil apresenta: baixa escolaridade, rendimentos abaixo da categoria, 

extensas jornadas de trabalho, baixa adesão ao sistema previdenciário (onde 15,8% contribuem 

para a Previdência Social e 84,2% não estão vinculados a nenhum benefício previdenciário) e 

alta rotatividade.  

O Brasil está vivendo uma retração econômica, consequentemente a construção civil 

está mergulhada nesta crise, com alguns agravantes, segundo Amorin (2015); as construtoras 

do mercado imobiliário estão com excesso de imóveis em estoque. Em 2016, terão como missão 

a liberação do estoque, e consequentemente poucos lançamentos; as empreiteiras (grandes 

construtoras) estão envolvidas no escândalo da corrupção, flagrado pela Operação Lava-Jato, 
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estão inertes e com a crise, o Estado não está lançando novas licitações e o Governo Federal 

diminuiu os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (PAC) para 2016. Com a retração 

econômica na indústria da construção civil novas vagas não estão sendo criadas e a tendência 

da rotatividade é de diminuir devido à falta de vagas no setor. 

A rotatividade dos trabalhadores pode ser um indicador para apontar a insatisfação dos 

operários na indústria da construção civil com o emprego, pois muitas empresas não atendem 

as necessidades primárias de Maslow como: alimentação, descanso, vestimenta, segurança no 

trabalho, física pessoal e financeira, condições de moradia e saúde, se o trabalhador estivesse 

satisfeito, motivado com o trabalho, não haveria esta alta taxa de rotatividade. 

 

4- Qualificação Profissional 

No último século estão presentes as inovações tecnológicos e novos modelos de gestão. 

As empresas de construção civil necessitam aperfeiçoar-se para maximizar o seu potencial, 

aumentando assim a qualidade e a produtividade, para serem competitivas no mercado nacional 

e internacional.  

Segundo Lima (2008, p. 69). “Utiliza mão-de-obra intensiva e pouco qualificada, cujo 

emprego tem caráter eventual e as possibilidades de promoção são escassas, gerando baixa 

motivação pelo trabalho”. A Construção Civil brasileira tem em seu perfil a contratação de 

mão-de-obra analfabeta, analfabeta funcional ou com pouca instrução e qualificação, então vê-

se a necessidade de se adequar às novas exigências, alfabetizando, capacitando e concluindo 

pelo menos o ensino básico, para que estas pessoas marginalizadas tenham uma perspectiva 

melhor de vida.  

Segundo Merlin (2014) no final do século XIX, em 1900, a taxa de analfabetos adultos 

no Brasil era de 67,3%; no período de 1992 à 2002, a taxa caiu de 17,2% para 11,9% e no 

período de 2003 à 2011, de 11,6% para 11,9%; mas em 2012 a taxa subiu 8,7%, segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)); somando com os analfabetos funcionais, tem-se um 

panorama muito desfavorável, desencadeando em baixo desempenho e produtividade 

insatisfatória.  

A MVR Engenharia criou o Programa – Escola Nota 10, criando 50 escolas dentro dos 

canteiros de Obras, onde o operário frequenta 2 horas por dia do horário de trabalho; fundada 
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com a cooperação do SESI – Serviço Social da Indústria, o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial e de alguns sindicatos da Construção Civil (tanto de empregadores, 

como de empregados), foram ofertados o ensino básico e capacitação especializada em 

modalidades profissionalizantes (Alvenaria, Pedreiro de Acabamento, Bombeiro Hidráulico, 

Azulejista, Gesseiro, etc.). 

Segundo Imbuzeiro (2014), RJZ Cyrela mantém desde 2010 o Instituto Cyrela que 

desenvolve atividades com foco na educação básica e profissionalizante de seus trabalhadores, 

e de acordo com Catherine Oliveira, gestora de Recursos Humanos da RJZ Cyrela (2014), 

“oferecemos cursos de capacitação para estimular o círculo virtuoso entre a evolução dos 

funcionários e da empresa. É uma troca muito interessante, já que os colaboradores se sentem 

valorizados e, naturalmente, ficam motivados para trabalhar melhor”. Com a capacitação dos 

funcionários, as empresas também ganham, com a motivação os trabalhadores trabalham 

satisfeitos e aumentam a produtividade. 

Com o problema de falta de mão-de-obra, muitas construtoras tiveram que investir em 

capacitação, criando salas de aulas nos próprios canteiros de obra, ou investindo em centros 

maiores, oferendo curso de alfabetização, ensino básico, qualificação profissional e inclusão 

digital. 

As empresas necessitam reestruturarem-se para conseguir aproveitar ao máximo seus 

funcionários. Com capacitação, segurança no trabalho, física, pessoal e financeira e com o plano 

de carreira para os funcionários, terá operários com bom desempenho e motivados, 

consequentemente haverá aumento na produtividade. 

 

5- Precariedade nas condições de Trabalho 

Na indústria da construção civil a utilização de contratos empregatícios informais é alta. 

Esta modalidade não assegura os direitos trabalhistas dos operários, e consequentemente tem-

se grande quantidade de trabalhadores que estão expostos às condições insalubres e de perigo.  

De acordo com Peduzzi (2015), no Balanço realizado em 2014 e divulgado em 

13/05/2015, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a construção civil é a atividade 

que mais possui trabalhadores resgatados em situação análogas à servidão (sem salário e 

vivendo em condições insalubre); foram registados 452 casos; sendo que na agricultura 358 

casos; na Pecuária 238; na extração vegetal 201; no carvão vegetal 131; na indústria da 
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confecção 115; e indústria madeireira (54). Segundo o Ministro do Trabalho, Manoel Dias 

(2015), “Isso é resultado do nosso esforço no sentido de propor políticas afirmativas, porque se 

não criarmos condições para que o indivíduo mude de situação – dando a ele acesso ao 

conhecimento, a educação e a qualificação profissional – ele continuará sendo uma presa fácil 

para a repetição desse ato”. Ressaltou que cabe ao ministério oferecer cursos de qualificação 

profissional e o benefício do seguro-desemprego às pessoas resgatadas.O Brasil teve muitas 

perdas de vidas no decorrer dos anos na indústria da construção civil, causadas principalmente 

pela falta de orientações dos operários no processo produtivo e no controle do ambiente de 

trabalho. Se as empresas tivessem desenvolvido e implementado programas de segurança e 

saúde do trabalho, poderiam ter salvo vidas de muitos trabalhadores. A construção civil 

brasileira ainda necessita percorrer um grande caminho no quesito segurança e saúde do 

trabalho, muitas empresas não estão atendendo as necessidades primárias de Maslow. 

 

6 – Considerações Finais 

Uma das principais atividades econômicas brasileira que utiliza grande contingente de 

mão-de-obra é a construção civil. Em geral são pessoas desfavorecidas, tendo como origem as 

regiões mais pobres do Brasil, que migram para as cidades grandes no intuito de conseguirem 

melhores condições de vida. Muitos destes operários são analfabetos ou alfabetos funcionais 

que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem e outros tem pouco estudo, não terminaram 

o ensino básico, e migram para os centros urbanos a procura de trabalho. Acabam não 

encontrando ou encontrando trabalho com salários baixos; com pouco estudo acabam sendo 

marginalizados, alguns chegam a trabalhar em situação análoga à servidão e necessitam ser 

resgatados; outros estão sempre à procura de salários maiores e condições melhores de trabalho, 

trocando de emprego constantemente, não havendo tempo hábil para criar vínculo com a 

empresa e conseguir o benefício de capacitarem-se através dela; além disso existem empresas 

que burlam as leis trabalhistas e não pagam os direitos trabalhistas corretamente. Geralmente 

estes trabalhadores estão no nível mais baixo da hierarquia das necessidades humanas. A 

motivação é o fator que impulsiona o desejo de ter um emprego que traga condições para crescer 

na vida, ter salário e ambiente de trabalho dignos. De acordo com a Teoria de Necessidade de 

Maslow, a maioria desses operários da construção civil está dentro das necessidades primárias, 

que é a base da sobrevivência humana. 
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 A teoria de Maslow é formada por cinco categorias, quando as necessidades da 

categoria inferior são atendidas, então passa-se para a categoria posterior, numa forma 

ascendente. A teoria de dos dois fatores de Herzberg está fundamentada no ambiente externo 

denominado de Fatores Higiênicos e no trabalho do indivíduo, o chamado grupo de Fatores 

Motivacionais, os dois fatores estão ligados diretamente a teoria de Maslow. A outra teoria é 

a teoria ERC ou ERG do Psicólogo Clayton Paul Alderfer, uma das sucessoras da teoria de 

Maslow, possibilitado trabalhar os níveis de necessidades humanas em dois sentidos, 

ascendente e descendente; no sentido ascendente o indivíduo vai conquistando suas 

necessidades e galgado as necessidades do nível superior de acordo com a Teoria de Maslow, 

mas no descendente, a Teoria de Maslow não contempla, é quando acontece um infortúnio 

como o desemprego e o trabalhador perde o que conquistou e desce de nível. 

É muito complicado contabilizar a satisfação humana, então é difícil mensurar 

quantitativamente o grau de motivação de cada ser humano. Os seres humanos possuem 

necessidades diferentes uns dos outros, então é complexo definir com exatidão em que nível 

um operário se encontra. 

Nenhuma das teorias atende por inteiro o assunto, uma complementa a outra, e a partir 

das teorias pode-se ter um parâmetro no qual a empresa pode intervir para melhorar a motivação 

e consequentemente sua própria produtividade.  
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Resumo:  

O crescente número de investidores sem conhecimento do setor de alimentação, que busca este 
como fonte de renda, se dá pela crença de um rápido sucesso neste ramo, resultando na grande 
informalidade presente nos serviços de alimentação. Além disso, acreditam na facilidade de 
iniciar e continuar nesse mercado, mas se veem obrigados a aprenderem entre erros e acertos. 
Observa-se dentro do mercado de alimentação o crescimento dos serviços intitulados Food 
Trucks, veículos itinerantes que servem comida de rua. Realizou-se uma entrevista gravada com 
oito empresários de Food Trucks residentes na cidade de Curitiba, questionando-os sobre a 
contratação e treinamento dos seus funcionários. Uma das características da informalidade 
encontrada neste setor é visualizada pelos métodos de contratação e treinamento dos 
funcionários, os quais em sua maioria, não possuem registro formal ou contratação com carteira 
de trabalho, isentos das proteções vigentes na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além 
disso, observou-se a falta de realização de treinamento adequado dentro destas empresas, não 
sendo uma preocupação entre os empresários do setor, pois não percebem que um bom 
treinamento está diretamente ligado ao resultado de seus serviços. Dentro disso, estão sujeitas 
a grande rotatividade e falta de comprometimento de seus funcionários, pois não o capacitam 
para crescerem dentro da empresa.  

Introdução 

Os empreendimentos de refeições fora do lar se tornaram um dos mais numerosos do 

país, devido ao aumento da procura pela alimentação pronta fora do ambiente doméstico 

(VENTURI, SOUZA E LENZI, 2004). Dentro do setor de alimentação, um mercado em 

crescimento é o de Food Trucks, que proporciona “a possibilidade de vender comida boa, 

simples, rápida e barata” (SEBRAE, 2015, p. 6).  Maricato (2009, p. 14) afirma que grande 

parte dos empreendedores desse setor “montam e administram seus estabelecimentos movidos 

por intuição” onde “quase todos os empresários do setor aprendem na prática, em meio a erros 

e acertos”.  

Visto esta informalidade na construção do negócio, aliada ao grande turnover e a baixa 

capacitação do funcionários, são agravantes que dificultam no bom funcionamento de um 

serviço de alimentação (SALAY, 2007). Desta forma, o objetivou-se identificar o processo de 

contratação e treinamento dos funcionários do setor de Food Trucks. 
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Materiais e métodos  

 

A pesquisa caracteriza-se por ser transversal e observacional com abordagem quali-

quantitativa, realizada a partir da aplicação de um roteiro de entrevista com os responsáveis 

pela gestão e planejamento dos serviços de alimentação intitulados Food Trucks da cidade de 

Curitiba.  A amostra utilizada foram os 45 Food Trucks associados à Associação Paranaense de 

Food Trucks (APFT). Foi aprovada pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná sob o parecer n° 1.310.396. Os responsáveis por esses veículos foram contatados e 

dos 45 empreendimentos, oito concordaram em participar da pesquisa. Gravou-se a entrevista 

com o auxílio de um gravador da marca SONY, sendo integralmente transcrita após sua 

realização, respeitando fielmente o seu conteúdo e estando em consonância com a Resolução 

CNS 466/12. Após a transcrição dos dados, foram organizados por conteúdo, para o 

agrupamento das informações.  

 

Resultados e Discussão  

 

Em referência à brigada de funcionários presente nos Food Trucks, 37,5% dos 

entrevistados afirmaram a necessidade de manterem em seu quadro de funcionários pelo menos 

um funcionário contratado via CTL (Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta as 

relações trabalhistas dos empregados com as empresas), sendo que 12,5% desses têm todos os 

funcionários registrados (veículos os quais também possuem loja física). Outros 62,5% 

afirmaram que suas empresas são familiares e por isso não fazem registro oficial dos que ali 

atuam. Caso ocorra necessidade operacional, contratam horistas ou diaristas, os também 

chamados, no segmento, de “taxa” ou freelancer. 

Além disso, quando inquiridos sobre a capacitação dos envolvidos nos processos 

operacionais dos empreendimentos, todos alegaram realizar. Entretanto, pelo relato dos 

participantes, o treinamento ao qual se referiram consiste apenas em instruir a equipe de 

colaboradores em como preparar as refeições a serem servidas, o que geralmente acontece 

rapidamente e imediatamente antes do início do trabalho. Afirmaram ainda que optam por 
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funcionários (sejam eles mensalistas ou horistas) que já tenham trabalhado nesse tipo de 

segmento, ou que convidam para ações operacionais sempre as mesmas pessoas, aquelas que já 

tenham experiência na empresa, o que demonstra novamente a elevada informalidade no que 

tange a atuação de pessoas nesses negócios.   

“Hoje é básico, o treinamento eu faço ali. [...] eu nunca paguei um treinamento 
especifico pra eles até hoje. Penso em fazer, acho que é um negócio que deveria ser 
[feito]”. (F.T. 1) 

De acordo com Maricato (2009, p. 27) “o setor de bares e restaurante [...] é o que mais 

gera empregos no país”. Entretanto, para Assunção, Rocha e Ribas (2010) é um mercado com 

mão de obra pouco especializada e sem estudo. Sendo assim, ressalta-se a importância do 

correto recrutamento e seleção e na adequada contratação dos funcionários, objetivando 

retenção das pessoas nas empresas. Quanto maior a informalidade, maior a rotatividade e 

absenteísmos, principalmente quando existem problemas em relação ao planejamento de cargos 

e salários (ASSUNÇÃO, ROCHA E RIBAS, 2010). 

Fonseca (2000, p. 148) afirma que “o processo de recrutamento, seleção e contratação 

de pessoas, além de treinamentos e avaliações, é de extrema importância” nos serviços, uma 

vez que os funcionários serão os responsáveis por “atender às expectativas dos clientes, e mais 

importante ainda, estarão representando o nome da empresa”. Longenecker, Moore e Petty 

(1998, p. 454) afirmam que “a fraqueza do treinamento no serviço resulta de se depender da 

aprendizagem casual, em contraste com programas de treinamento controlados e planejados”. 

Dessa forma, o treinamento deve ser bem estruturado, não partindo do pressuposto que o 

contratado saiba tudo da profissão, pois este treinamento, quando bem executado, traz retornos 

na qualidade dos serviços (FONSECA, 2000). 

 

Conclusões  

Visualiza-se uma informalidade na contratação dos funcionários neste ramo, uma vez 

que poucas empresas possuem funcionários contratados e com carteira assinada, aumentando, 

desta forma, os riscos para os trabalhadores e para as empresas. Neste cenário, ambos estão 

desprotegidos dos direitos especificados pela legislação trabalhista vigente, colaborando para a 

sua alta rotatividade. 

Além disso, a falta de treinamento prejudica não só a evolução dos funcionários, mas 
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também a da empresa, pois sem a capacitação destes, os serviços tendem a serem mal 

executados, não seguindo um padrão adequado de qualidade.   
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Resumo: Este estudo teve como objetivo geral identificar a importância da motivação e da 
liderança, e como a influência exercida pela liderança pode auxiliar na motivação dos 
colaboradores, de forma a conduzi-los ao sucesso profissional e organizacional. Trata-se de 
uma pesquisa de cunho exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, realizada em uma 
empresa de cosméticos na cidade de Juazeiro do Norte CE, no setor de venda direta. Foi 
realizada uma entrevista estruturada com 12 perguntas abertas com o gestor geral da empresa e 
também foi aplicado um questionário com 16 perguntas, abertas e fechadas, com os 22 
supervisores de venda do setor estudado. Foi possível identificar que a empresa lança mão de 
recursos e desenvolve ações motivacionais, de acordo com as respostas dos colaboradores 
constatou-se que a motivação e a liderança são consideradas fatores importantes, tanto para os 
supervisores de venda, quanto para o gestor em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Os 
colaboradores estão mais conscientes de sua capacidade e estão mais receptivos às ações 
efetuadas na organização no que diz respeito à motivação, a empresa desenvolve essas ações 
para que o colaborador tenha ciência do quão ele é fundamental para mesma, conciliando assim 
o bem-estar do funcionário ao retorno empresarial. No que diz respeito à liderança, a empresa 
e os colaboradores reconhecem o líder e sua liderança como peça fundamental para que os 
mesmos possam alcançar seus objetivos.   
 
Palavras-chave: Liderança, Motivação, Colaboradores. 
 
1 Introdução 

Atualmente, os temas liderança e motivação têm sido muito discutidos dentro das 

organizações como aspectos de maior produtividade, percebe-se que apenas um bom salário já 

não atende aos anseios dos funcionários, e sim, uma série de atitudes voltadas para a valorização 

e a auto realização no ambiente de trabalho. Na busca por alcançar os objetivos, as empresas 

vêm cada vez mais apostando no desenvolvimento de lideranças como ferramentas eficazes no 

estímulo da motivação dos colaboradores, já que a motivação é intrínseca e parte de cada 

indivíduo, fazendo com que a equipe atinja um nível mais elevado de eficiência. 

Esse trabalho é um estudo de caso sobre a importância da liderança como ferramenta 

capaz de desenvolver no indivíduo sua motivação, fatores esses considerados de extrema 
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importância para o bom desenvolvimento das organizações que desejam se sobressair no 

mercado competitivo e globalizado. As organizações vêm passando por diversas mudanças e 

nesse processo a influência de um líder se torna cada vez mais importante, porém é sabido que 

não existem organizações sem pessoas e que administrar diferenças individuais não é tarefa 

simples, por isso nesse estudo é dado ênfase especial para a motivação dos indivíduos e a pessoa 

do líder.  Atualmente a motivação e a liderança vêm se mostrando muito presentes nas 

organizações devido à forte influência que têm sobre o ser humano, sendo que as duas são 

necessárias para o processo de desenvolvimento das empresas.  

A motivação surge a partir da necessidade que o indivíduo tem em obter recompensas, 

enquanto que o líder tenta encontrar meios de fazer com que essa motivação surja no indivíduo. 

Sabe-se que a motivação não pode ser transferida, é de cada um, dentro desse contexto surgiu 

a seguinte indagação: se ninguém motiva ninguém, o que o líder pode fazer para estimular a 

motivação dos liderados? Do ponto de vista dos colaboradores, o que os faz se sentirem 

motivados? 

O presente estudo tem como objetivo geral identificar a importância da motivação e da 

liderança nas organizações, e como a influência exercida pela liderança pode manter os 

colaboradores motivados, de forma a conduzi-los ao sucesso profissional e organizacional. 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso para descobrir a visão do gestor e dos 

supervisores de venda do setor de venda direta de uma empresa de cosméticos na cidade de 

Juazeiro do Norte CE, observando, dessa maneira, que fatores influenciam o indivíduo a se 

manter motivado, na busca por alcançar as metas estabelecidas pela organização, bem como o 

papel do líder nesse processo. 

Faz-se necessário que as empresas melhorem e muito sua produtividade para garantirem 

sua permanência no mercado, nesse cenário, o capital humano torna-se o mais importante 

recurso dentro da organização e a motivação uma condição fundamental para o alcance dos 

objetivos.  

2 Motivação 

 A palavra motivação vem do latim movere e significa mover. É um processo essencial 

na vida de qualquer pessoa. Também pode ser definida como uma força pela qual os 

profissionais desenvolvem bem suas atividades para que sejam promovidos e valorizados. 

(CRISÓSTOMO, 2008) 
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“[…] motivação é um aspecto cognitivo, ou seja, aquilo que as pessoas sabem sobre si 

mesmas e sobre o ambiente em que vivem bem como seus valores pessoais e necessidades. A 

motivação são fatores motivacionais que elevam a satisfação das pessoas.” (CHIAVENATO, 

2005, p. 529). 

Vários autores elaboraram suas teorias sobre o tema, Maximiniano (2009) argumenta 

que a motivação é um estado psicológico onde existe o interesse ou vontade de realizar uma 

tarefa ou meta, e resulta de motivos internos, que envolvem as necessidades, aptidões, valores 

e outros fatores, e os motivos externos, estímulos ou incentivos do ambiente onde o indivíduo 

está inserido. Outros autores citam que a motivação está dentro de cada um. Vergara (2009) 

defende que a motivação é intrínseca, ou seja, indivíduos se auto motivam, ou não. 

Silva e Rodrigues (2007) reforçam essa teoria quando citam que a motivação depende 

de diversos fatores para existir. Portanto, pode se definir a motivação como uma força que está 

dentro de cada pessoa, sendo geralmente ligada a um desejo a ser saciado. Diante disso pode-

se dizer que o ser humano carrega essa fonte de energia dentro de si. Na literatura, existem 

várias teorias sobre motivação, por isso, para um maior entendimento do assunto pesquisado, 

fez-se necessário a utilização de duas delas: a Teoria das Necessidades Adquiridas de David 

McClelland e a Teoria das Necessidades de Maslow. 

 

2.1 Teoria das necessidades de David McClelland 

Desenvolvida pelo psicólogo norte-americano David McClelland (1917-1998), a Teoria 

das Necessidades Adquiridas, também conhecida como Teoria de R.A.P. (realização, 

associação e poder) parte do princípio de que as necessidades podem ser socialmente adquiridas 

ou aprendidas durante a vida, e que cada pessoa tem um nível de necessidade diferente da outra, 

necessidades essas, que são desenvolvidas pelo indivíduo a partir das experiências vivenciadas 

e da convivência com outras pessoas (ARNT, 2010). 

  Arnt (2010) cita que McClelland afirma que as pessoas são motivadas por três 

necessidades básicas: realização, associação e poder, descritas a seguir. 

a) Necessidade de REALIZAÇÃO: desejo que o indivíduo tem em atingir objetivos que 

representam desafios, melhorando seu desempenho com a finalidade de fazer da melhor 

maneira e mais eficiência. O indivíduo gosta de assumir responsabilidades e seu maior 
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desejo é ser excelente, ou seja, está sempre se aperfeiçoando para ficar cada vez mais 

eficiente; 

b) Necessidade de ASSOCIAÇÃO: ter bons relacionamentos, mantendo relações pessoais 

estreitas e de amizade, esses tipos de relacionamentos são importantes para este tipo de 

pessoa, muitas vezes, acima de sua própria realização pessoal. Dessa forma, indivíduos 

com alta necessidade de associação trabalham bem em equipe, mas são deficientes 

quando em posições de liderança; 

c) Necessidade de PODER: o desejo de ser responsável pelo desempenho dos outros, alta 

necessidade de poder, tenta se destacar ou causar impacto de alguma forma diante de 

outros, tende a assumir mais riscos, desde que isso lhe dê mais visibilidade diante dos 

que deseja impressionar (ARNT, 2010).  

Essa teoria da motivação está centrada em um alto ou baixo grau de necessidades, que 

podem ser adquiridas socialmente mediante aprendizagem, seguindo esse mesmo princípio 

Robins e Decenzo (2004) citam que, para McClelland, a necessidade de realização está 

relacionada a um conjunto de padrões onde os indivíduos se esforçam com intuito de superar 

algo até então não superado, se esforçando ao máximo na busca pelo sucesso pessoal. Na 

necessidade de poder a pessoa sente que deve estar no controle e influenciar os outros, e a 

terceira necessidade citada por McClelland é a de afiliação, onde há o desejo de sentir amado e 

aceito pelos outros. 

Para Vergara (2009) essa teoria é bem parecida com a teoria de Maslow, ela relata ainda 

que, a única diferença é que McClelland diz que essas necessidades podem ser aprendidas ao 

longo da vida. 

 

2.2 Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow  

Abraham Maslow foi um psicólogo americano muito famoso entre a década de 1940 e 

1950, em grande parte devido a sua pesquisa sobre a hierarquia das necessidades humanas e 

seus estudos sobre a motivação. Segundo a visão humanista de Maslow, as pessoas são 

basicamente iguais, e possuem necessidades semelhantes, porém todo ser humano é único e 

possue particularidades, inclusive para determinadas situações e momentos (PORTAL DA 

ADMINISTRAÇÃO, 2014). 
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De acordo com a ideia de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas 

necessidades, com o objetivo de conquistar a auto realização. Essa teoria é dividida em cinco 

níveis hierárquicos, que formam um conjunto de necessidades. O primeiro nível é considerado 

primordial para a sobrevivência de uma pessoa, como a fome, a sede, o sexo e a respiração. 

Seguindo esse preceito, Maslow afirma que para o indivíduo passar para o próximo nível, o 

anterior tem que ser totalmente saciado e assim passando para os próximos níveis, um a um, até 

alcançar o topo (CHIAVENATO, 2004). 

A teoria em questão estuda a motivação através das necessidades dos seres humanos. 

Maslow organizou as necessidades humanas em cinco categorias hierárquicas 

(CHIAVENATO, 2004): 

a) Necessidades Fisiológicas: Nível mais baixo da hierarquia está relacionado a 

necessidades essenciais para sobrevivência do indivíduo, como comer, dormir, beber 

água, sexo etc.; 

b) Necessidades de Segurança: Necessidade de sentir-se seguro, estável e protegido contra 

ameaças;  

c) Necessidades Sociais: Nesse nível estão inclusas as necessidades de relacionamentos 

afetivos, que envolvem amor, amizade, aceitação por parte dos colegas; 

d) Necessidade de Estima: Envolve a autoconfiança e como o indivíduo se vê perante a 

sociedade, incluem ainda o desejo de autonomia, independência e auto apreciação;  

e) Necessidade de Auto realização: Está relacionada ao autodesenvolvimento e a 

realização do próprio potencial.  

De acordo com essa teoria, a necessidade seguinte só é percebida pelo indivíduo quando 

a anterior é satisfeita, segundo Arnt (2010), Maslow baseou seus estudos de acordo com as 

observações feitas como psicólogo clínico, segundo ela Maslow percebeu que as necessidades 

poderiam ser organizadas partindo das mais básicas até as mais complexas. 

 

3 Líder e seu papel na motivação dos colaboradores 

Segundo Chiavenato (2004), a liderança, na abordagem clássica da administração, era 

definida como uma forma de dominação ou controle, onde a função do líder era estabelecer e 

fazer cumprir critérios de desempenho para atingir objetivos organizacionais. Este conceito 

sofreu mudanças e na Teoria das Relações Humanas a liderança passa a ser considerada de vital 
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importância para o sucesso de uma organização, onde os líderes são os agentes de mudanças e 

sua principal função é facilitar o alcance dos objetivos junto a seus liderados e proporcionar 

oportunidades para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal.   

“A liderança envolve a cabeça e o coração e é tanto analítica quanto interpessoal. Ter 

discernimento para saber quando ser sangue-frio, racional e decisivo e quando ser sangue-

quente, amável e participativo, é um grande desafio pessoal.” (WHITE, 2007, p. 3). 

De acordo com Santos (2003) existem vários enfoques sobre liderança, porém grande 

parte das concepções sobre o assunto determina que o líder deve proporcionar ao seu liderado 

o apoio necessário à motivação no trabalho, os líderes devem motivar e estimular seus liderados 

a alcançarem os objetivos propostos promovendo mudanças no ambiente organizacional, uma 

vez que só há liderança se houver mudanças, este processo resulta em satisfação no trabalho, 

maior motivação e melhor aceitação do líder. 

Chiavenato (2004) versa que o líder tem o objetivo de desenvolver as capacidades até 

então não percebidas de seus subordinados, facilitando seu desenvolvimento profissional e 

pessoal e, consequentemente, conquistando a confiança e respeito de todos para que, ao expor 

suas ideias, elas sejam acatadas ou até mesmo questionadas, mas sem a hostilidade de serem 

consideradas ideias impositivas. Por isso, o exercício da liderança dentro das organizações é de 

extrema importância, pois um colaborador que busca motivar-se e tem como espelho uma 

liderança motivada, produz mais e melhor, gerando assim o ganho dos dois lados. 

 

4 Metodologia 

A pesquisa realizada foi caracterizada do tipo exploratório-descritivo, pois, de acordo 

com Lakatos e Marconi (2010), visa descrever de maneira completa determinados fenômenos 

e podem ser encontradas tanto nas descrições qualitativas ou quantitativas.  

Foi desenvolvido através de pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, utilizando-

se de fontes bibliográficas e de campo, quanto ao tipo de pesquisa foi utilizado o estudo de caso, 

pois de acordo com Lakatos e Marconi (2010), visa identificar elementos novos e tem a 

possibilidade de múltiplas investigações, dessa maneira o pesquisador busca trazer e esclarecer 

decisões à serem tomadas, investigando fenômenos partindo do seu contexto real, utilizando-se 

de várias evidências. 
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O estudo de campo foi feito no setor de venda direta em uma empresa de cosméticos na 

cidade de Juazeiro do Norte CE. A coleta de dados se deu por meio de estudo de caso, 

utilizando-se de entrevista estruturada com 12 perguntas abertas, realizada com o gestor, pois 

se seguiu um roteiro onde o pesquisador não pôde alterar a ordem das perguntas e nem fazer 

nenhuma outra que não estivesse no roteiro, e questionário com 16 perguntas, abertas e 

fechadas, com os 22 funcionários do setor de venda direta da empresa.  

Após os dados coletados, as respostas foram analisadas de forma qualitativa, sendo que 

em alguns casos foram utilizados gráficos para melhor apresentar o conteúdo das respostas. A 

seguir são apresentados os resultados. 

 

5 Análise e discursão dos resultados 

 A empresa pesquisada está presente na cidade de Juazeiro do Norte a mais de trinta anos, 

porém o setor pesquisado é o de venda direta que se trata de um sistema de comercialização de 

bens de consumo e serviços baseado no contato pessoal entre vendedores e compradores fora 

de um estabelecimento comercial fixo. O setor pesquisado é relativamente novo, já que foi 

fundado há apenas cinco anos. O setor de venda direta através de ciclos de venda, com metas a 

serem alcançadas a cada ciclo, esses ciclos têm duração de quinze a trinta dias, o que tornou 

pertinente a aplicação da pesquisa nesse setor específico. Foram entrevistados vinte e dois 

supervisores do setor de venda direta e o gestor geral da empresa. 

O quadro abaixo apresenta as principais características do perfil dos colaboradores 

pesquisados: 

Quadro 1 - Perfil dos participantes do questionário 

Características Pesquisados 

Idade Entre 27 e 35 anos (50%) 

Tempo na empresa Entre 1 e 4 anos (82%) 

Escolaridade Ensino médio completo (45%) 

Estado civil Solteiro (73%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

De acordo com a pesquisa, 50% dos supervisores participantes tem idade entre 27 e 35 

anos, 36% deles tem idade entre 18 e 26 anos, 9% entre 36 e 43 anos e os outros 5% tem idade 

entre 44 e 52 anos. Quanto ao tempo na empresa, 82% dos colaboradores estão na empresa 
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entre 1 e 4 anos, 14% entre 5 e 9 anos e os 4% restantes estão na empresa a mais de 9 anos. 

Quanto a escolaridade, 45% dos colaboradores, tem o ensino médio concluído, enquanto 32% 

tem algum curso superior concluído e 23% estão cursando algum curso superior. A maioria dos 

participantes declara ser solteiro. 

Foi perguntado aos colaboradores o que é motivação e 60% dos mesmos responderam que 

é uma força que está dentro de cada um e impulsiona as pessoas na busca por alcançar seus objetivos, 

seja na vida profissional ou pessoal. Para um deles é “o impulso que eu faço para atingir os objetivos, 

seja ela para remuneração ou desenvolvimento pessoal”. O colaborador 3, cita que “é um estado de 

espírito, que influencia tudo ao seu redor”. 

Quando perguntado: “você está sempre motivado par realização das suas tarefas na 

empresa?”, 50% respondeu que sempre estão motivados para o trabalho e os outros disseram 

que quase sempre. 

 

Gráfico 1 - Aspectos que motivam no trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

O gráfico 1 trata dos fatores motivacionais, onde 36% informaram que o 

reconhecimento é um dos fatores que mais os motiva no trabalho, os benéficos ficam com 23% 

das respostas, enquanto que o salário teve apenas 14% das respostas. Diante do exposto torna-

se evidente que apenas um bom salario não é o suficiente para manter as pessoas motivadas. 
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Percebeu-se que os benefícios oferecidos pela empresa vêm antes do salário, no que diz 

respeito aos fatores externos que ajudam na motivação dos indivíduos, com isso, pode-se 

observar que o dinheiro não é o aspecto mais importante para a motivação dos funcionários do 

setor de venda direta. 

 

Gráfico 2 - Sugestão para um aumento da motivação/desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

No gráfico 2, os pesquisados foram questionados sobre o que sugerem que a empresa 

faça para que a sua motivação/desempenho melhore e 36% responderam que, se houvessem 

melhores condições de trabalho, a sua motivação para o trabalho seria bem maior, 18% que 

menos cobrança seria o ideal para a manutenção da motivação, enquanto 9% citaram aumento 

de salário como sugestão.  

Com relação ao conhecimento das dificuldades individuais em se manter motivado, o 

Gestor (2016) cita que “escutar o colaborador sempre que possível também nos ajuda a estreitar 

relações e deixá-los mais à vontade para compartilhar suas experiências e dificuldades”, para 

ele, essa é uma tentativa de estar cada vez mais próximo dos colaboradores, na busca por 

identificar que fatores dentro da empresa podem motivá-los. 

Para 91% dos colaboradores a empresa trabalha no intuito de aumentar a motivação 

deles o que indica que a mesma reconhece os esforços e oferece treinamentos para que os 

colaboradores estejam sempre em movimento.  
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De acordo com as palavras do Gestor (2016), a empresa sempre busca estabelecer metas, 

objetivos, recompensas e expectativas claras sobre o trabalho desenvolvido, investindo em 

campanhas motivacionais com premiações através de reconhecimento ou premiações 

financeiras. O questionado 1 cita que a empresa “reconhece as diferenças individuais e que cada 

um tem suas particularidades, o que nos diferencia.” 

Quando perguntados sobre liderança, o questionado 1 citou que “ liderar é mais que 

atribuir tarefas, é ser um exemplo”, o entrevistado 2 diz que a liderança “é a forma como o líder 

conduz um grupo de pessoas a gerarem os resultados, de maneira que o mesmo caminhe junto 

com os liderados na busca pelas metas estabelecidas”. O gestor (2016) complementa essa 

questão quando cita que “alinhar objetivos diários com desenvolvimento profissional, gerir pelo 

exemplo, é trabalhar com liderança”.  

Quando indagado se “o profissional contratado como seu líder pode assim ser 

considerado por você?”, 91% respondeu sim. De acordo com o Gestor (2016) o líder deve 

conhecer seus liderados, trabalhar os pontos fortes e fracos do colaborador, apoiá-los, tem o 

papel de desenvolvê-los, a fim de aprender com sua equipe, conhecer sobre o negócio, ter 

disciplina, agindo dessa forma servirá como exemplo e como apoio para sua equipe.  

Na avaliação dos colaboradores quanto ao seu líder, 55% o considera-o excelente e 45% 

apenas bom. Conforme análise dos dados com relação a percepção das qualidades de um líder, 

as respostas foram que o líder tem que ser proativo, ter humildade, responsabilidade, atitude, 

confiança e uma visão futurista. O questionado 1, cita que “o líder deve ser um exemplo a ser 

seguido”, para  ele, o líder deve caminhar lado a lado com os colaboradores na busca por 

alcançar as metas estabelecidas, dando-lhes o exemplo, o líder deve conhecer cada um dos 

liderados pessoalmente e saber das dificuldades dos mesmos.  

Quando questionados sobre a importância do líder para o desenvolvimento do trabalho, 

todos foram unânimes em responder que o líder é extremamente importante para manter a 

equipe unida e serve como apoio na busca por alcançar os objetivos estabelecidos, um dos 

colaboradores cita que “o líder é um ponto de apoio, e serve como exemplo, mantém a equipe 

sempre unida, pois passa segurança para todos nós”.  

Para o Gestor (2016), o líder é fundamental para o bom andamento do trabalho, pois 

edifica, unifica e sempre aponta o quão cada um dos liderados é importante para um bom 

desempenho de qualquer estratégia.  
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Na sequência foi perguntado, “seu líder estimula seu desenvolvimento profissional na 

empresa?”, 82% responderam que isso acontece frequentemente, enquanto 18% diseram que 

quase sempre são estimulados.  

 

6 Considerações finais 

O problema e os objetivos definidos para esta pesquisa foram alcançados, pois foi 

possível entender que a liderança pode ser utilizada como ferramenta no que diz respeito à 

motivação de pessoal e consequentemente ao cumprimento das metas organizacionais. O papel 

da liderança na motivação é fundamental, porém há uma relevância inegável da motivação 

individual. 

Foi possível perceber que os benefícios financeiros oferecidos pela empresa não são tão 

importantes quanto o reconhecimento, para os colaboradores o reconhecimento pelo o que eles 

desempenham já lhes serve como fator motivador, claro que não se pode desmerecer as 

recompensas financeiras, mas no caso estudado veio em primeiro lugar o reconhecimento, em 

segundo os benefícios, e em terceiro o salário, isso mostra o quanto as pessoas buscam ser 

reconhecidas para só depois serem recompensadas. 

A motivação é um fator importantíssimo na vida do ser humano, é considerada uma 

força capaz de impulsionar as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos, e é ela que determina 

o quanto a pessoa pode se esforçar para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. É 

necessário que a empresa esteja em um processo de organização interna satisfatória, onde os 

setores e as pessoas possuam apoio e recursos necessários para executarem seus trabalhos. O 

líder motivado é fundamental na organização, pois, de acordo com a análise dos dados da 

pesquisa, percebeu-se que um líder motivado serve como exemplo para seus liderados, dessa 

maneira o líder da empresa tem que estar motivado sempre, já que os seus liderados o usam 

como exemplo, dessa forma, pode-se afirmar que o líder pode e deve ser utilizado como 

ferramenta benéfica na motivação dos colaboradores da empresa. 

De acordo com a análise dos dados foi possível identificar que a empresa investe em 

recursos motivacionais e, conforme respostas dos colaboradores, isso é um fator importante em 

seu desenvolvimento. Este estudo revelou que há um longo caminho a ser percorrido para o 

aprofundamento do tema, mas há muitos métodos que podem ser utilizados visando um maior 

retorno para todos, tanto para a empresa quanto para os colaboradores.  
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BRANDING: MAIS DO QUE GESTÃO DE MARCA, UM DESAFIO P ARA AS 
EMPRESAS. 
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Resumo: O presente artigo propõe apresentar os desafios que os profissionais de marketing e 
gestores da empresa enfrentam quando estes decidem implementar o uso do branding em 
paralelo a outras ferramentas de marketing. Bem como, demonstrar para aquelas empresas que 
ainda não enxergaram a sua importância, a lógica envolvida no processo de construção e gestão 
da marca como forma de diferencia-las de seus concorrentes. Ao abordar o tema se faz 
necessário apresentar alguns significados relevantes para o termo ‘marca’. Como também, 
melhor contextualizar a importância de sua gestão, tendo em vista que os hábitos de consumo 
do mercado se modificam. Para depois, explanar sobre a dificuldade que a empresa tem em 
construir a consistência da marca, ou seja, dizer a mesma coisa em todos os seus pontos de 
contato com o seu público alvo. Ressaltar, a dificuldade em realizar associações positivas e 
válidas em um mundo que os apelos da mídia são cada vez mais volumosos e caros, o que os 
torna cada vez menos eficaz. E, abordar a dificuldade das empresas em investir recursos 
financeiros em um ativo de longo prazo, mesmo que este traga um resultado mais duradouro e 
rentável.  Para isso, foram realizadas revisões bibliográficas de diversos autores, brasileiros e 
internacionais. Sempre que possível, foram utilizados exemplos para melhor clarificar os 
conceitos aqui apresentados.  

Palavras-chave: marketing, branding, percepção de valor. 

1. Introdução  

Na era da competição acirrada, empresas e profissionais que estudam o mercado estão 

em busca de novas bases conceituais para planejar e executar seus programas de marketing. 

Pois o marketing tradicional não está mais funcionando uma vez que focar-se apenas nas 

ferramentas de comunicação em massa e nas companhas de promoção de vendas já não é o 

bastante para que as empresas consigam obter os lucros desejados. Desta forma, no atual 

contexto, os desafios do marketing passam a ser então, conhecer melhor os seus clientes e criar 

um relacionamento próximo a eles. Como, também, conseguir diferenciar sua oferta perante os 

seus concorrentes, de forma que seus consumidores consigam perceber a sua superioridade e 

relevância. (KOTLER, 2006).  Mas como isso é possível?  

Segundo Kotler (2006), o branding é uma das ferramentas mais eficaz para vencer este 

último desafio. Ele consiste na criação de marcas fortes e na sua gestão. Apesar do conceito de 

branding e seus esforços já estarem no Brasil há quase duas décadas, muitos ainda não sabem 
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o seu real significado e suas aplicações (COUTO, 2014). O interesse pelo assunto começa a 

partir do momento que os gestores das empresas reconhecem o papel crucial que as marcas 

exercem na realização de um crescimento rentável em longo prazo (TYBOUT; CALKINS, 

2006).  

Por meio de revisões bibliográficas este artigo foi elaborado com o intuito de demonstrar 

a importância que as empresas devem dar ao assunto, bem como, clarificar os desafios 

envolvidos na adoção desta ferramenta em paralelo a outras ferramentas de marketing. Antes 

disso, fez-se necessário apresentar alguns conceitos sobre os amplos significados que o termo 

´marca´ possui. Bem como, demonstrar como elas exercem papel crucial na diferenciação da 

oferta da empresa em relação ao da concorrência. Identificando, também, a necessidade que as 

marcas possuem de serem atualizadas a medida que os hábitos de consumo do mercado se 

modificam. Sempre que possível foram fornecidos exemplos, tanto de marcas brasileiras como 

estrangerias, de forma a contextualizar e tornar o conhecimento mais tangível, vinculando a 

teoria com a prática. 

 

2. Revisão de literatura 

2.1. Entendendo marca como diferencial competitivo da empresa  

Segundo Kotler (2016), marca pode ser considerada como uma oferta de uma fonte 

conhecida. No qual pessoas relacionam competências, valores e atitudes a um nome, que por 

sua vez alimentam a expectativa de entregas futuras e aumenta o valor da empresa no mercado 

(PEZZONI, 2013). A diferença entre obter um nome e construir uma marca está em conseguir 

realizar na mente dos consumidores um conjunto de associações que vinculam produtos ou 

serviços a um nome, termo, sinal, símbolos, ou a combinação dos mesmos, a fim de diferencia-

los de seus concorrentes, atuais ou futuros (KOTLER, 2016). 

 Logo, um nome torna-se uma marca quando as pessoas conseguem associa-la a algo. 

Tem-se como exemplo, Las Vegas, que remete a lembrança de jogos, diversão, shows e prazer. 

Nem sempre as associações são positivas, podendo ser também, negativas. Como exemplo, a 

Enron, empresa americana do segmento de energia, que teve em 2001 o escândalo financeiro. 

Após isto, a empresa passou a ter a sua marca associada à má gestão financeira, fraude e falência 

(CALKINS, 2006). 
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O uso da marca torna-se importante por que ela impacta o modo como às pessoas 

percebem um produto ou serviço. Os consumidores não enxergam estes apenas como ele é. Eles 

o associam a sua marca. O que importa então, na maioria das vezes, não é qual é o melhor 

produto, e sim, qual o produto que eles percebem como sendo o melhor (CALKINS, 2006). 

Com isso, se um produto possui marca premium, os consumidores o percebem como 

sendo de alta qualidade, exclusivo e caro. Da mesma forma que, se os consumidores identificam 

um produto como sendo de marca de desconto, provavelmente, irão deduzir que o item é de 

baixa qualidade e barato. Desta forma, a marca pode elevar ou diminuir os preços daquilo que 

está sendo ofertado (CALKINS, 2006). 

Nesse sentido, SHERRY JR (2006) aponta as marcas como uma licença para se cobrar 

um preço especial. Para ele, a marca é um atalho mental que desencoraja o pensamento racional, 

principalmente, sobre a perspectiva do preço. Mas, não somente. A marca, também, tornou-se 

um elemento importante para que o cliente escolha o seu produto de consumo de forma que se 

consiga reduzir os riscos inerentes ao processo de compra. Assim, os clientes passam a perceber 

na marca uma garantia de entrega da oferta (BEDENDO, 2015). 

É importante ressaltar, que o conceito de marca é modificado de forma gradual ao longo 

do tempo. Antes ela era percebida como um fator de identificação das empresas e de seus 

produtos ou serviços.  Nesta época, a marca era usada exclusivamente para dar nome ao 

fabricante e/ou aos seus produtos. Nas últimas décadas, segundo Melo (2014), a marca passou 

a ser um fator de diferenciação da empresa ou do produto no mercado em que ela está inserida. 

Sendo vista como tudo aquilo que ela representa. Com isso, a marca não só dá nome, mas 

também conta a história da empresa e de suas ofertas (ZANETTI, 2014). 

É nesse contexto que surge a necessidade do uso do branding como ferramenta de 

marketing. Zanetti (2014), consultor de marketing e de comunicação do O Boticário, acredita 

que o uso dessa ferramenta envolve a descoberta, a criação e a revisão constante da história 

contada. Principalmente, devido às intensas modificações nos hábitos de consumo. Sendo 

assim, para ele, a empresa que não gere a sua marca corre o risco de ficar ultrapassada. 

Este foi o caso da DeBeers, indústria americana de anéis de diamantes e noivados que 

há anos promove campanhas de lançamento de produtos com sucesso. Tradicionalmente, a 

empresa vende diamantes como presentes de homens para mulheres. Mas, nos últimos anos, os 

hábitos de consumo do seu público alvo modificaram-se gradativamente. Tais mudanças estão 
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relacionadas à redução da estabilidade dos casamentos, devido a um aumento da taxa de 

divórcio; a limitação das fontes de recursos de diamantes que passam por questões geopolíticas; 

o aumento do poder de consumo feminino por melhores remunerações; a crítica feminista 

contra a submissão das mulheres; e, principalmente, a autogratificação como prática cotidiana. 

Desta forma, a marca necessitou contar uma história diferente em suas novas companhas de 

publicidade. Nestas, a empresa passou a vincular o produto no dedo oposto ao anelar esquerdo 

(dedo do noivado) ressaltando, o poder feminino, a autonomia individual e a autovalorização, 

encorajando a própria mulher a comprar o seu anel de diamante (SHERRY, 2006). 

Neste ponto tornasse importante ressaltar a diferença entre os profissionais de branding 

com os de uma agência de publicidade. A agência é responsável pelo desenvolvimento de 

expressões visuais da marca, símbolos, cores e formas que, quando bem trabalhados, geram 

afeto e proximidade com os potenciais consumidores. Mas, elas não são especialistas em criar 

propósito, identidade e personalidade da marca. Esta função está atrelada aos profissionais de 

branding que utilizam isso para fazer com que a marca tenha substância e consiga criar laços 

com os seus clientes. (BEDENDO, 2015). 

Kotler (2006) ressalta que mais do que criar uma marca, o branding é o ato de realizar 

promessas aos clientes sobre como vivenciar uma experiência a um nível de desempenho 

completo.  Vinculado a este conceito, Guimarães (2013), afirma que gerenciar marcas é 

administrar experiências e expectativas, utilizando a percepção de valor como indicador de 

sucesso. Desta forma, o seu uso engloba gerenciar a imagem da marca, a sua essência e o 

cenário em que ela está inserida. 

 

2.2. Desafios na adoção do Branding em paralelo a outras ferramentas de marketing 

 

O maior desafio das empresas é conseguir obter o reconhecimento da marca pelo seu 

mercado-alvo e mantê-lo em longo prazo. O branding surge como forma de auxiliar a empresa 

no alcance desses resultados. A construção da marca demanda tempo e exige uma dedicação 

dos profissionais da área. Mas, não somente. Como as ações da empresa afetam a marca, a 

função de gerencia-la cabe não somente ao setor de marketing, como também, aos gestores da 

empresa. Para se construir uma marca, é necessário tempo e disciplina. Para se destruir, basta 

um erro operacional (FIORINI, 2010). 
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Exemplos disto são as marcas da Universidade de Harvard e a indústria de refrigerante 

da Pepsi que conseguiram, até o momento, superar tais desafios. Desde 1636 e 1898, 

respectivamente, lutam continuamente para fazer associações positivas ao prestarem seus 

serviços e venderem os seus produtos (CALKINS, 2006). Mas, este não foi o caso da Britsh 

Petroleum, uma das marcas mais valiosas do mundo. Por um vazamento de óleo em um de seus 

postos de petróleo, a marca perdeu o seu valor e, a empresa, a sua reputação. Desta forma, uma 

marca que até então era conceituada, passou a ser desacreditada de um dia para o outro 

(FIORINI, 2010). 

Para entender a dificuldade das empresas em destinar parte de seus recursos no trabalho 

de branding é preciso compreender os desafios que envolve a implementação desta ferramenta. 

Estes desafios englobam a dificuldade das empresas em conseguir construir a consistência da 

marca, em impactar efetivamente o seu público-alvo mediante ao alto volume de apelos 

publicitários e a necessidade de muitas em gerar caixa a curto prazo, enquanto marcas são ativos 

cujo o valor está no futuro. 

A construção da consistência da marca consiste na capacidade de uma organização 

inteira abraçar a marca e acompanhar o seu desempenho no decorrer do tempo (CALKINS, 

2006). Uma marca tem consistência quando se comunica com o seu público da mesma forma 

em todos os seus pontos de contato. Entendesse como ponto de contato todas as interações que 

os consumidores possuíram com a marca em algum momento. Elas podem ocorrer 

internamente, no momento da venda, da negociação da dívida com o setor financeiro, no 

despacho do produto com os operadores logísticos, com o faxineiro e outros; como, 

externamente, quando um colaborador fala sobre a empresa com os amigos e familiares em 

casa, no recebimento de produtos pelas transportadoras ou, na prestação de serviço in loco 

(COUTO, 2014). 

Tendo em vista que as marcas são as ideias que se posicionarão na mente dos 

consumidores a cada ponto de contato deles com ela, é possível afirmar que em todos estes 

momentos, os consumidores estarão fazendo associações. Como já mencionado, estas, por sua 

vez, podem ser positivas ou negativas. Daí surge o desafio de construir a consistência da marca.  

Empresas em geral, têm dificuldades de gerir todos os seus pontos de contato com o mercado. 

Pois, estas destinam grande parte de seus recursos em desenvolver à área de vendas ou em 
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capacitar os prestadores de serviços. E, esquecem que seus outros setores, assim como já 

mencionado, também estão em contato com o mercado (Hiller, 2012).  

O segundo desafio está vinculado à dificuldade das empresas em conseguir impactar o 

seu público-alvo por meio dos apelos de marketing. Pois, estes são feitos diariamente em 

números expressivos por diversas empresas ao mesmo tempo, cada vez mais, com menor 

eficácia (HILLER, 2012). Se não bastasse, o mercado está saturado de mídias de comunicação 

disponíveis, tais como as inúmeras emissoras de TV, diversos canais de rádio, milhares de web 

sites e, agora, na última década com o crescente número de Redes Sociais disponíveis. Contudo, 

cada vez mais, atingir o público-alvo com apelos para a marca, de forma que os consumidores 

prestem atenção ou façam associações significativas, tem-se tornado excepcionalmente difícil 

(CALKINS, 2006).  

O grande desafio, então, é como deixar de ser mais um na multidão e se destacar de 

forma a criar um vínculo com o consumidor. O branding existe para, justamente, trabalhar bem 

a marca de forma a transformá-las em únicas e focadas em seu posicionamento (ENDEAVOR, 

2014). O posicionamento da marca consiste em basear a sua estratégia em algo sustentável, que 

identifique uma realidade do negócio que possa ser disseminada, transformando a oferta de 

produtos ou serviços em uma proposta de valor da marca. (ENDEAVOR, 2014).  

Complementar a este conceito, Hiller (2015) afirma que o posicionamento não é 

necessariamente o que a marca grita ao mercado, mas sim um conjunto de estratégias que ela 

utiliza para agrupar e construir relevância na mente de seus consumidores. 

Desta forma, para destacar-se num mercado saturado de informações é preciso ter um 

conjunto claro de associações. Marcas como Wal-Mart e BMW se distinguem de seus 

concorrentes por possuírem preços baixos e alto desempenho, respectivamente, como proposta 

de valor. Algumas marcas, como as lojas de departamento americanas Sears, são fracas e 

difusas. Não possuem um posicionamento de mercado claro. Trabalham com diversos tipos de 

produtos, que ou são totalmente baratos ou de alta qualidade (CALKINS, 2006). 

Contudo, não basta apenas ter posicionamento de marcado claro, é preciso criatividade 

para atrair a atenção.  Nos últimos anos, principalmente, investir em propaganda apenas não 

tem sido suficiente devido à dispersão do público-alvo em meio a tantos canais de comunicação 

(CALKINS, 2006). Valendo-se lembrar, como já mencionado, que a função do marketing e da 

comunicação são estratégias complementares e não excludentes.  
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Após apresentados os dois primeiros desafios de implementação do branding já é 

possível compreender os por quês que as empresas não só devem destinar os seus recursos no 

processo de comunicação, mas também, nas ferramentas do branding. O último desafio aqui 

apresentado, busca melhor elucidar essa questão. Para entender a importância do branding é 

preciso relacionar a ele a ideia de que a marca é um ativo de longo prazo. Ela é o único ativo 

que pertence exclusivamente a empresa. E, que por meio dela é possível fazer com que a 

empresa consiga reduzir seus custos de crescimento, como: na captação de capital no mercado, 

no recrutamento dos melhores profissionais existentes a um custo inferior, maiores incentivos 

fiscais para a expansão da empresa, e outros (PEZZONI, 2013). Desta forma, ao trabalhar o 

branding, a empresa está usando a seu favor o tangível e o intangível para adicionar valor a sua 

marca que serão rentabilizados no futuro pela empresa (HILLER, 2012). 

Mas, enquanto o valor de uma marca está no futuro, empresas, em geral, lidam com 

preocupações financeiras de curto prazo. A necessidade de geração de caixa pode forçar estas 

a utilizarem da promoção de preço como uma estratégia única ou como a mais valorizada. Essas 

ações, geralmente, são bem-sucedidas em melhorar o resultado momentâneo. Mas, em breve, 

os profissionais precisarão traçar uma nova luta. Vale ressaltar que a estratégia de promoção de 

preço pode ser bem sucedida a curto prazo, mas a longo prazo pode acarretar em problemas 

financeiros. Por que a concorrência pode responder as mudanças de preço, as expectativas dos 

consumidores com relação ao valor cobrado pelo produto podem se modificar e, o 

reconhecimento da marca pode enfraquecer caso seja reduzido os investimentos em construção 

de marca. 

A marca é um único ativo que pertence exclusivamente à empresa e que não pode ser 

copiada por ninguém, em nenhum momento. Produtos e serviços, na maioria dos casos, podem 

ser replicados e aprimorados rapidamente. Políticas comerciais podem ser imitadas. Mas, a 

marca, não somente o nome, quando transformados em sentimentos e relacionamentos que as 

pessoas estabelecem com ela, as torna única. Apropriando disto, a marca é a única coisa que 

pertence à empresa e que ninguém pode copiar. Desta forma, quando esta é trabalhada, ela torna 

a empresa única (FIORINI, 2010).  
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3. Conclusões  

O presente artigo possibilitou apresentar os desafios que os profissionais de marketing 

e os gestores da empresa enfrentam na adoção do uso do branding em paralelo a outras 

ferramentas de marketing. Como resposta a necessidade que a empresa possui em conseguir 

diferenciar sua oferta em relação ao de seus concorrentes, por meio do uso da marca. 

Desta forma, ressaltou-se a importância da construção de uma marca forte, 

principalmente, porque ela é o único ativo que a empresa possui e que ninguém consegue 

copiar. Atrelado a marca estão os sentimentos e as expetativas que seus consumidores 

desenvolvem a cada ponto de contato deles com ela.  

Mas, não basta somente construir uma marca relevante. Evidenciou-se que a relevância 

da marca é possível, a partir do momento que a empresa passa a fazer a gestão da mesma, com 

o uso do branding. Ou seja, quando esta acompanha as mudanças no hábito de consumo de seu 

mercado-alvo. Pois é a partir dessas mudanças que se torna possível modificar a forma com que 

a marca se comunica com o mercado.  

É nesse sentido, que este artigo, retratou a importância de se conseguir distinguir a 

diferença do papel do branding com o papel da comunicação, ambas ferramentas utilizadas 

pelos profissionais de marketing. Que, apesar de serem distintas, são complementares. Ao 

entender isso, é possível então, compreender os desafios que engloba a implementação do 

branding nas organizações. 

Tais desafios, englobam a necessidade de construção de consistência da marca em todos 

os seus pontos de contato com o mercado e não somente em áreas restritas como o setor de 

vendas ou os prestadores de serviços. A dificuldade das empresas em entenderem que antes de 

se comunicarem com o mercado é preciso identificar o seu posicionamento de mercado, para 

que tal comunicação consiga impactar o consumidor em meio a tantos apelos de mídia. 

E, por fim, conscientizar os gestores da empresa sobre a importância de se investir na 

construção e gestão da marca a longo prazo, mesmo que empresa necessite de geração de caixa 

a curto prazo. Pois é por meio dela que a empresa consegue rentabilizar a sua operação. Não, 

somente, por que marcas consolidas no mercado possuem uma licença para se cobrar um preço 

especial. Mas, também, por que ela permite que as empresas redução seus custos de 

crescimento. 
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Resumo:   

A adoção de estratégias de marketing educacional tem sido um desafio para as 
instituições públicas de ensino superior. Com o objetivo de analisar o crescimento do número 
de inscrições no vestibular de uma instituição pública de ensino influenciado pelo 
desenvolvimento de ações de marketing, foi realizada uma pesquisa em uma instituição pública. 
O modelo utilizado foi o estudo de caso, onde foi realizado um levantamento de dados 
secundários sobre cinco vestibulares realizados. Foram analisados os candidatos inscritos nos 
vestibulares do primeiro e segundo semestre dos anos de 2014 e 2015 e o primeiro semestre de 
2016. Os dados coletados foram inseridos em uma planilha para comparação do crescimento 
do número de inscritos nos vestibulares. Dessa forma, os resultados indicam que houve 
influências decorrentes de ações de marketing que levaram ao crescimento das inscrições. 
Entretanto, não foi foco do estudo quais as ações que trouxeram maior resultados, o que remete 
à necessidade de novos estudos. 

Introdução  

O desenvolvimento do conceito de marketing sempre foi muito difundido para o 

mercado empresarial (KOTLER;KELLER,2006, URDAN,ROCHA, 2006; MOTTA, 2008; 

CHALLAGALLA, 2014). Outras áreas também se beneficiaram com as ações de marketing, 

entre elas, a área de serviços (ROCHA;SILVA, 2006, MACHADO ET.AL, 2008, 

RUST;HUANG, 2014), e às áreas sociais (SILVA ET.AL 2013,FROEMMING,SOUZA, 2013, 

GORDON, 2012). No campo do mercado educacional, em um primeiro levantamento de 

publicações, poucos trabalhos apresentam práticas de marketing voltadas para o setor. Um dos 

problemas para a resistência pela adoção de um planejamento de marketing pela área 

educacional, consiste na interpretação de que o mercado educacional não estava acostumado a 
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utilizar em seu vocabulário os termos cliente e/ou consumidor quando definia suas estratégias 

para atuação no mercado (COLOMBO et.al, 2005). Em decorrência dessa constatação, os 

alunos não eram perseguidos como clientes em uma relação de consumo. Esse cenário se agrava 

quando o aluno ingressou em uma instituição pública, onde o conceito de cliente fica menos 

evidente (HEUSI, 2015; APPIO, 2016). 

As instituições educacionais que estão vinculadas ao poder público vêm se deparando 

nos últimos anos, decorrente de um processo de globalização, com a concorrência de 

instituições de ensino privado com foco mais prático e aplicável ao mercado de trabalho 

(CHIZZOTTI, 2014; BAZANINI, 2013), além de novas práticas e ferramentas pedagógicas 

(SILVA; TEIXEIRA, 2013). Dessa maneira, conseguem criar diferenciais capazes de atrair a 

atenção dos clientes, principalmente, do ensino superior. 

Um dos prováveis argumentos das instituições públicas é que não conseguem maiores 

investimentos do poder público em função de orçamentos limitados. Uma das alternativas para 

solução desse problema é a adoção de parcerias públicas privadas (PPPs). O uso da estratégia 

de PPP possibilita ao poder público repassar para um parceiro privado parte das despesas 

decorrentes dessa parceria. De acordo com Alvarenga (2005, pág. 8), compete ao parceiro 

privado levantar recursos necessários aos investimentos iniciais no projeto, como a construção 

da infraestrutura exigida para a prestação dos serviços contratados e as despesas pré-

operacionais em geral. 

A adoção da estratégia de uma PPP para a criação ou fomento de instituições de ensino 

superior, pode auxiliar a desenvolver uma estrutura capaz de oferecer ao mercado diferenciais 

competitivos, bem como estratégias de aprendizagem, fortalecendo a marca e, por consequência 

atraindo um número maior de candidatos interessados em ingressar em uma instituição pública 

de qualidade. O desenvolvimento de uma marca forte reforça a qualidade superior de uma 

empresa, pública ou privada. O desenvolvimento de uma marca forte é capaz de criar barreiras 

à entrada de concorrentes, sendo que ela associa a imagem da empresa a uma promessa 

específica, como por exemplo, uma qualidade superior (KAPFERER, 2003). 

Esse artigo trata justamente do desenvolvimento do marketing educacional em uma 

instituição de ensino público superior. A problemática que se pretende responder é como as 

ações de marketing podem interferir nos resultados do vestibular de uma instituição de ensino 

público? Uma das hipóteses para nosso problema de pesquisa é a falta de ações estratégicas de 
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marketing para aumentar o número de candidatos no vestibular de uma instituição pública afeta 

o seu desempenho. 

O Objetivo desse artigo é analisar o crescimento do número de inscrições no vestibular 

de uma instituição pública de ensino influenciado pelo desenvolvimento de ações de marketing. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa procuramos identificar as estratégias de marketing 

voltadas ao mercado educacional de ensino superior e seus resultados. 

A metodologia adotada para essa pesquisa foi de caráter qualitativo, exploratório, onde 

utilizamos um estudo de caso. Para realização do estudo de caso escolhemos uma instituição 

pública de ensino superior, resultante de uma PPP e que adotou o planejamento de marketing 

em suas campanhas de vestibular. A realização dessa pesquisa foi realizada em duas etapas. Na 

primeira, foi feita uma revisão da literatura sobre o tema abordado. Na segunda etapa, 

escolhemos a instituição de ensino superior Fatec Sebrae, uma vez que ela é fruto de uma 

parceria público privado, para nosso estudo de caso. Nessa etapa, por meio de uma pesquisa em 

dados secundários disponíveis no portal sobre vestibulares da Fatec, coletamos os resultados de 

cinco vestibulares, ocorridos no primeiro e segundo semestre de 2014, primeiro e segundo 

semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016, onde confrontamos as estratégias de marketing 

adotadas com os resultados de inscritos nos vestibulares. 

 

Revisão de Literatura  

Como definição de Marketing Educacional, segundo Colombo (2005, pág.18) podemos 

dizer que ele envolve avaliação de necessidades, pesquisa de mercado, desenvolvimento do 

produto, preço e distribuição, o que leva as ações de analisar, planejar, implementar e 

controlar a se instituírem como etapas do processo final de satisfação do cliente. Para um 

marketing educacional adequado, é necessário o desenvolvimento de um sistema de inteligência 

de marketing, onde seja possível conhecer o perfil do cliente e do potencial cliente de educação. 

A partir da coleta dessas informações às empresas cruzam os dados para o desenvolvimento de 

ações de marketing direto, entre elas, programas de fidelidade, campanhas promocionais, a 

oferta de novos cursos e serviços ao aluno, ações de fortalecimento da marca e a comunicação 

com o mercado (COBRA;BRAGA, 2004) 

No caso específico do marketing para instituições de ensino superior, é preciso 

definirmos primeiro o que é, propriamente, este serviço. Para Alves (1995, pág.59) O serviço 
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educar é “a ação de transferir conhecimento de alguém para outrem. Mas também a 

transferência de atitudes e comportamentos, assim como, o facilitar a alguém a aquisição de 

uma nova capacidade”. Atualmente o cliente tem acesso a muitas informações na hora da 

escolha de uma instituição de ensino. O que reflete ainda mais a necessidade das IES realizarem 

um trabalho mais seletivo nas suas ações de marketing. Ações baseadas no curto prazo e 

centradas nos processos seletivos, que no Brasil ocorre tipicamente duas vezes ao ano, não 

criando uma relação de troca de informação com o cliente. (BERGAMO,2010). Para que esse 

cenário mude é necessário conhecermos melhor o comportamento do consumidor de ensino 

superior. 

Segundo Samara e Morsch (2013, pág.22) o comportamento do consumidor pode ser 

visto como um processo decisório. O consumidor sofre diversas influências na hora da escolha, 

dentre as principais temos os fatores culturais (relacionada a todos os aspectos gerais da 

realidade social); fatores sociais (são os grupos que influenciam seu pensamento, sentimento e 

comportamento); fatores pessoais (são os fatores particulares, ou seja, momentos e vivências 

pelas quais o consumidor está passando) (MEDEIROS; CRUZ, 2006). 

 Os consumidores mesmo sem perceber desenvolvem um processo de decisão. Que 

envolve as seguintes etapas: o reconhecimento da necessidade (o porquê ele deve ter ou adquirir 

aquele produto ou serviço); busca de informação (levantamento de dados relativos ao que se 

pretende adquirir, como qualidade, avaliações etc.); avaliação das alternativas dos produtos 

(busca comparativa com os concorrentes); avaliação das alternativas de compra (onde comprar 

o produto ou onde contratar o serviço); decisão de compra (o consumidor faz um balanço das 

etapas anteriores, e faz sua escolha) e o comportamento pós-compra (verifica-se se o 

consumidor ficou satisfeito ou insatisfeito com a compra) (SAMARA; MORSCH, 2013). 

A escolha de uma IES é um processo que envolve uma decisão com um alto 

envolvimento de recursos e ou alto valor de aquisição. No processo de escolha da IES, além 

das características individuais do estudante, existem três influências externas: (I) pessoas 

significantes (amigos, pais e pessoal do colégio de ensino médio); (II) características fixas da 

universidade (preço, localização e programas acadêmicos); e (III) esforços de comunicação da 

universidade (informação impressa, visitas ao campus e processo seletivo). (CHAPMAN, 1981 

APUD BERGAMO, 2010, pág. 185) 
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Todos esses fatores colaboram para a criação de uma marca capaz de traduzi-los na 

cabeça do consumidor. Para isso, as IES necessitam uma identidade com o seu público, 

necessitam de uma marca capaz de informar ao mercado suas características positivas. A 

criação de marca tem como principal função a criação e a comunicação para a sociedade da 

identidade da organização ou serviço. Marca não é apenas o seu nome, mas tudo que faça com 

que os clientes identifiquem sua empresa ou serviço como: cor, som, identidade corporativa, 

símbolo, desenho, slogan, até mesmo a fonte utilizada. A marca é de fato, o ponto de referência 

do consumidor que ao longo do tempo vai expressando suas impressões positivas ou negativas.  

A imagem corporativa nem sempre representa a identidade da empresa. Em alguns casos 

podem ocorrer distorções causadas pela própria empresa, quando, por exemplo, sua estratégia 

de comunicação não está coerente com suas ações e fatos percebidos pelo público. Em outras 

situações, a distorção pode ocorrer de forma descontrolada, em decorrência de rumos ou em 

declarações não oficiais sobre ela. (TAVARES, 1998). 

Existem oito fatores que estão envolvidos na construção de uma marca, são eles: a 

pressão para competir em preço; proliferação de concorrentes; fragmentação da mídia e dos 

mercados; estratégias e relacionamentos complexos da marca; tendência pela modificação de 

estratégias; tendência contra a inovação; pressão para investir em outras atividades e a pressão 

por resultados à curto prazo. (AAKER, 2009). Esses fatores precisam ser analisados para a 

construção de uma marca que colabore com a comunicação que se pretende fazer com o 

mercado alvo. Temos a cooperação como uma importante aliança estratégica (DIAS; MATOS, 

2012).  

A cooperação empresarial traz inúmeros benefícios, no caso de uma instituição de 

ensino superior público essa parceria é feita através das PPP’s que são as Parcerias Público-

Privados. Uma parceria na modalidade PPP levanta os recursos necessários para os 

investimentos iniciais de um projeto. Esse projeto é feito por uma entidade pública e outra 

privada. Ao parceiro privado compete, entre outras coisas, a construção da infraestrutura 

exigida para que o projeto possa ser realizado. O parceiro público, por sua vez, precisa pagar 

pelos serviços apresentados pelo projeto, bem como, fiscalizar o desempenho do parceiro 

privado. Quanto ao tempo  de uma PPP, o mínimo exigido é de 5 anos, podendo, no caso da 

legislação Brasileira, chegar a 35 anos (ALVARENGA, 2005, pág. 8).  
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Desde as concessões e permissões de serviços públicos (regidas pela Lei n° 8.987/95 e 

por leis específicas e setoriais, agora rebatizadas como concessões comuns), aplicáveis aos 

serviços de cunho econômico, até os mais recentes contratos de gestão com organizações sociais 

(regidos pela Lei n° 9.637/98) e termos de parceria com organizações da sociedade civil de 

interesse público (regidos pela Lei n° 9.790/99), aplicáveis aos serviços de natureza social. Com 

a edição da Lei n° 11.079/2004, todavia, PPP, no direito brasileiro, passa a designar contratos 

administrativos de um tipo específico, aos quais corresponderá um igualmente específico 

regime jurídico. (Binenbojm, 2005, pág.160) 

No caso das PPP’s voltadas à educação, a relação entre o Estado e um parceiro privado 

pode auxiliar na qualidade do projeto, pois, enquanto o parceiro privado se envolve no projeto 

com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de ensino, o Estado 

colabora com o conhecimento técnico necessário para o desempenho acadêmico. O resultado 

final é o desenvolvimento de um modelo de ensino capaz de criar condições favoráveis para 

um ambiente de ensino aprendizagem. 

  

Resultados e Discussão  

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) é uma autarquia 

do Governo do Estado de São Paulo, estando vinculado à Secretária de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ceeteps administra 220 Escolas Técnicas 

(ETEC) e 66 Faculdades de Tecnologia (FATEC).  As Fatecs contam com mais de 75 mil alunos 

matriculados em 72 cursos de graduação tecnológica de diversas áreas do conhecimento 

tecnológico. Além da Graduação, o Ceeteps oferece também cursos de pós-graduação, 

atualização tecnológica e extensão. 

Para que pudesse desenvolver a Parceria Pública Privada, que é foco do nosso estudo, o 

Ceeteps procurou o SEBRAE-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

O Sebrae São Paulo é uma entidade que tem em seu conselho administrativo representantes da 

iniciativa privada e do setor público. Com essa composição visa sintonizar as ações, buscando 

estimular e prover as empresas de micro e pequeno porte com as políticas de desenvolvimento 

econômico e social. 

A Fatec Sebrae é resultado dessa parceria, cuja missão é fomentar o desenvolvimento 

do Brasil pela educação empreendedora. Atualmente são oferecidos dois cursos de tecnologia. 
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O primeiro é o curso de tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação e, o segundo oferecido 

é o curso de Marketing. O foco principal da Fatec Sebrae é formar e capacitar gratuitamente 

futuros e atuais empreendedores por meio do ensino tecnológico. A unidade está instalada nos 

Campos Elíseos, região central de São Paulo e tem como foco pedagógico integrar práticas de 

trabalho, educação e pesquisa em um único ambiente, facilitando e incentivando o aluno a 

vivenciar situações reais que ele poderá enfrentar no mercado de trabalho. 

Um dos trabalhos práticos desenvolvidos foi a criação da Agência de Marketing, 

permitindo que os alunos ingressantes do curso de marketing, logo ao iniciarem o curso, já 

desenvolvessem algo prático capaz de associar a teoria com a prática de mercado. Dessa 

maneira, sob a orientação da coordenação do curso e de um professor de projeto, o objetivo 

dessa agência era o de auxiliar na divulgação da Fatec Sebrae junto ao mercado procurando 

valorizar a marca. Os alunos foram separados em grupos de trabalho e, cada grupo era 

responsável pelo planejamento, desenvolvimento e aplicação prática de alguma estratégia de 

marketing pensada para a captação de mais inscrições para os vestibulares da Fatec Sebrae. O 

envolvimento dos alunos foi essencial para o êxito da agência de marketing. Os resultados, 

semestre após semestre, apontaram para um crescimento real do número de inscritos nos 

vestibulares dos cursos oferecidos, além de ampliar o conhecimento da Fatec Sebrae pelo 

mercado.  

A análise dos resultados dos vestibulares partiu da coleta dos dados disponibilizados 

pelo portal de Vestibular da Fatec. Nesse portal é possível acessar os resultados de todos os 

vestibulares realizados por cada uma das sessenta e seis Fatecs no Estado de São Paulo, sendo 

que coletamos apenas os dados referentes aos cinco últimos vestibulares disponíveis para 

consulta. Foram eles: o vestibular do primeiro e segundo semestre de 2014; o vestibular do 

primeiro e segundo semestre de 2015; o vestibular do primeiro semestre de 2016. Conforme o 

gráfico 1, o vestibular do primeiro semestre de 2014 foi realizado apenas para o curso de Gestão 

de Negócios e Inovação, período da manhã e para o período da noite. O curso de marketing 

passou a ser ofertado a partir do vestibular do segundo semestre de 2014. 
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GRÁFICO 1 – Números de inscritos nos Vestibulares da Fatec Sebrae 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

O que podemos observar no gráfico 1, é que o vestibular realizado no primeiro semestre 

de 2014 apontou para uma forte procura pelo curso de Gestão de Negócios e Inovação, sendo 

que essa tendência não se confirmou no vestibular realizado no segundo semestre de 2014, onde 

passou também começou a ser ofertado o curso de marketing no período na noite. Essa queda 

na procura foi um dos motivos que resultou na criação da agência de marketing com os alunos 

ingressantes do primeiro semestre do curso de marketing. Essa agência passou a trabalhar 

efetivamente para o vestibular do primeiro semestre de 2015. As primeiras ações desenvolvidas 

pela agência para esse vestibular foram, a ampliação na distribuição do material gráfico entre 

alunos, comunidade e empresas. Outra ação desenvolvida foi a criação do site e das páginas nas 

redes sociais. Essa foi a primeira vez que a Fatec Sebrae utilizou as redes sociais para a 

divulgação de seu vestibular. Os resultados apontaram para um crescimento no número de 

inscrições do vestibular do primeiro semestre de 2015 em todos os cursos e turnos ofertados. 

Depois desse resultado, todas as turmas ingressantes no primeiro semestre do curso de 

marketing passaram a cuidar da função de divulgação do vestibular pela agência de marketing. 

Na campanha realizada para o vestibular do segundo semestre de 2015, além da utilização do 

site e das redes sociais, outras estratégias foram utilizadas. Entre elas, a criação de um vídeo 

institucional, um comercial de trinta segundos para divulgação na rádio do Sebrae-SP. O 
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resultado do vestibular, mais uma vez, apontou para um crescimento no número de inscritos 

para o vestibular, além do aumento do conhecimento da marca Fatec Sebrae. 

Na campanha realizada para o vestibular do primeiro semestre de 2016, todas as ações 

que já vinham sendo feitas foram melhoradas e, incrementou-se o uso dos posts nas redes 

sociais, além do desenvolvimento da prática do planejamento estratégico de marketing para 

realização de uma campanha. O que se observou foi um aumento ainda maior comparado aos 

resultados obtidos nos vestibulares anteriores. Conforme o gráfico 2, quando analisamos a 

relação candidato x vaga do curso de marketing, percebemos que o crescimento no número de 

inscritos tem um ritmo constante. 

 

GRÁFICO 2 – Relação candidato x vaga curso de Marketing 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Quando observamos o gráfico 1, observamos que todos os dois cursos oferecidos pela 

instituição tiveram crescimento de procura, porém, quando isolamos os dados do curso de 

marketing, conforme o gráfico 2, podemos constatar que o curso teve um crescimento de quase 

trezentos por cento em sua procura. O maior salto em termos de percentual ocorreu no vestibular 

do primeiro semestre de 2015, onde o crescimento nas inscrições foi superior a setenta e um 
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por cento, quando comparado com os dados do vestibular do segundo semestre de 2014. Esse 

crescimento coincide com o inicio dos trabalhos de divulgação feitos pela agência de marketing. 

O que se observou com os dados apresentados é que após a utilização de estratégias de 

marketing, os vestibulares da Fatec Sebrae passaram a ter uma procura maior. A iniciativa do 

desenvolvimento de um projeto com os alunos, associando teoria e prática, adotada como 

estratégia pela instituição para melhorar os números dos inscritos em seus vestibulares, 

apresentou resultados positivos, incentivando a instituição a ampliar essa prática e adotá-la nos 

demais semestres do curso de marketing com outros objetivos, uma vez que apenas o primeiro 

semestre do curso é quem participa ativamente das campanhas do vestibular. 

 

Conclusões  

A pesquisa teve como objetivo analisar o crescimento do número de inscrições no 

vestibular de uma instituição pública de ensino influenciado pelo desenvolvimento de ações de 

marketing. Durante o processo de construção teórica deste estudo, o referencial bibliográfico 

identificou a necessidade do uso de estratégias de marketing educacional para o crescimento da 

captação de inscrições para os vestibulares de uma instituição de ensino superior. 

Por meio de um estudo qualitativo, utilizamos o método do estudo de caso para verificar 

os resultados dos vestibulares de uma instituição pública de ensino superior. Foi verificado que 

a utilização sistemática de ações de marketing influenciaram, de maneira positiva, o número de 

inscritos no vestibular dos cursos oferecidos por esta instituição. Desta forma, os resultados 

apontam para a utilização de práticas de marketing educacional, estruturadas e constantes, 

capazes de atrair uma atenção maior para a campanha de vestibular, além de desenvolver a 

imagem da marca da instituição. 

Quanto às suas restrições, o estudo apontou apenas os resultados brutos de inscritos 

pagos para o vestibular. Novos estudos são necessários para avaliar, se outros fatores de 

mercado também podem influenciar o aumento ou redução do número de inscrições, bem como, 

abrir os dados para verificar se algum dos cursos obteve ou não, um desempenho melhor que o 

outro, justificando o aumento das inscrições no geral. 
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Resumo:  

O presente trabalho se fundamenta em Parasuraman (2000), que desenvolveu o construto de 
Prontidão para Tecnologia (Technology Readiness – TR), que diz respeito à predisposição dos 
indivíduos a consumirem produtos e serviços de base tecnológica. Além disso, também se 
baseia na escala de mensuração para essa Prontidão para Tecnologia (Technology Readiness 
Index - TRI), através da mensuração dos seus fatores: Otimismo, Inovatividade, Desconforto e 
Insegurança, considerando-se o conjunto das propensões do grupo de usuários versus não 
usuários dos aplicativos de comida. Para a operacionalização do trabalho, foi elaborado um 
questionário considerando a Escala Likert de 7 pontos, de discordo totalmente a concordo 
totalmente, que posteriormente foi tratado através da análise das médias de cada uma das 
variáveis dos quatro fatores do TRI, por meio da aplicação do Teste T (pareado). Dentre as 
quatro hipóteses elaboradas referentes aos fatores TRI, a hipótese H2 (inovatividade) foi a que 
obteve maior disparidade entre as respostas dos usuários e não usuários, sugerindo ser esse um 
dos fatores mais representativos na propensão ao uso de tecnologia por usuários de delivery de 
comida. 

Palavras-chave: 1) Tecnologia; 2) Aplicativo de Comida; 3) Prontidão para o Uso da Tecnologia 
(TRI) 

1. Introdução 

A ampliação da utilização de tecnologias móveis tem fomentado também o crescimento 

do segmento de aplicativos, que apesar da retração na economia mundial, em 2015 ainda 

cresceu 58%, o que demonstra não só o fervor do mercado, mas também o seu amadurecimento. 

(Canaltech, 2016). Neste contexto, surgiu o interesse de pesquisa em compreender melhor que 

fatores fomentam o crescimento de usuários na utilização de aplicativos móveis, e sob a 

abordagem de comportamento do consumidor, quais as propensões que podem fomentar ou 

inibir a utilização dessas tecnologias para serviços de autoatendimento. 
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Entre a variedade de aplicativos com serviços de autoatendimento, de home banking e 

suporte de helpdesks, um segmento tem se destacado pelo potencial bilionário: o mercado de 

entrega de comida em casa (e-commercebrasil, 2016), mais conhecido com delivery de comida. 

A rotina corrida, a falta de tempo para preparo das refeições e a conveniência de se fazer pedidos 

por internet realmente são os únicos fatores a impulsionar esse mercado?  

O presente trabalho se fundamenta em Parasuraman (2000), que desenvolveu o 

construto de Prontidão para Tecnologia (Technology Readiness – TR), que diz respeito à 

predisposição dos indivíduos a consumirem produtos e serviços de base tecnológica. Nesta 

perspectiva, utiliza a escala de mensuração para a Prontidão para Tecnologia (Technology 

Readiness Index – TRI) através da mensuração dos seus fatores: Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança (PIRES; COSTA FILHO, 2008), considerando-se o conjunto das 

propensões do grupo de usuários versus não usuários dos aplicativos em questão? 

Portanto, o potencial do referido mercado e o princípio de que uma maior prontidão à 

tecnologia levaria a uma melhor percepção da qualidade do serviço de autoatendimento e a um 

comportamento mais favorável (LIN; HSIEH, 2006), nos levou ao interesse pela compreensão 

da prontidão a tecnologia em consumidores que utilizam aplicativos de delivery de comida. 

Argumenta-se que a pesquisa poderá contribuir para ampliar a compreensão do 

comportamento do consumidor no que se aplica a propensão de uso de aplicativos, como 

também poderá subsidiar estratégias de marketing no mercado de aplicativos em questão. 

Além da introdução, se apresenta na segunda um descritivo do problema de pesquisa, 

na terceira uma breve abordagem sobre a teoria de Prontidão para Tecnologia, na quarta parte 

a metodologia, na quinta parte a análise dos resultados e na sexta a conclusão e considerações 

finais. 

 

2. Problema de Pesquisa 

O objetivo central do artigo é avaliar a diferença entre usuários e não usuários de 

aplicativos de delivery de comida em termos de predisposição à tecnologia, por meio do Índice 

de Prontidão para o Uso de Tecnologia (TRI). 

Paralelo a isso, buscar-se-á responder os seguintes objetivos específicos: 

- Avaliar se existem diferenças significativas entre os grupos, em relação as quatro  

dimensões (otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança). 
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Para a operacionalização do trabalho, foi elaborado um questionário considerando a 

Escala Likert de 7 pontos, de discordo totalmente a concordo totalmente, que posteriormente 

foi tratado através da análise das médias de cada uma das variáveis dos quatro fatores do TRI, 

por meio da aplicação do Teste T (pareado). 

 

3. Fundamentação Teórica 

Esta seção trará conceitos essenciais para o entendimento do trabalho. Para tanto, como 

referencial teórico, serão abordados os seguintes conceitos: prontidão para o uso de tecnologia, 

índice de prontidão para o uso de tecnologia (TRI) e tecnologias de auto atendimento (self-

service tecnologies). Além disso, serão apresentados entendimentos teóricos sobre aplicativos 

móveis 

 

3.1 Prontidão para o Uso de Tecnologia 

Os recentes avanços tecnológicos vêm produzindo impacto significativo na forma como os 

consumidores passam a lidar com produtos cada vez mais sofisticados e no modo como os 

serviços são produzidos e entregues (SOUZA; LUCE, 2003). Nota-se a proliferação de produtos 

e serviços baseados em tecnologias, bem como o aumento dos desafios e frustrações associados 

a usá-los de forma eficaz (PARASURAMAN, 2000). 

Com esse enorme crescimento de produtos e serviços de base tecnológica, e o aumento da 

taxa de empresas que estão focando em tecnologia para simplificar sua comercialização, 

necessita-se também de uma minuciosa avaliação da preparação tecnológica dos clientes para 

consumirem esses produtos/serviços (PARASURAMAN, 2000). 

Assim, Souza e Luce (2003) definem a prontidão para tecnologia como à propensão dos 

indivíduos a adotarem produtos e serviços tecnológicos a partir de condutores e inibidores 

mentais relacionados ao otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança. 

 

3.2 Índice de Prontidão para o Uso de Tecnologia 

Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), pensando no crescimento do uso de 

tecnologia, desenvolveram um instrumento de medida para avaliar a prontidão à tecnologia do 

consumidor. Esse modelo, segundo os autores, foi desenvolvido a partir de uma série de 
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pesquisas qualitativas (focus group) com consumidores de diversos setores da economia norte-

americana. 

Para Souza e Luce (2003), o constructo prontidão para tecnologia e, particularmente, o 

Technology Readiness Index (TRI), constituem um avanço para o campo de estudo do 

comportamento do consumidor e para a disciplina de marketing como um todo. E nesta linha, 

Pires e Costa Filho (2008) aplicaram os fatores que compõem o Índice de Prontidão à 

Tecnologia (TRI), sendo eles: otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança. 

Assim, visando uma avaliação inicial do índice de prontidão à tecnologia em relação ao 

serviço de conteúdo tecnológico, no caso em questão com usuários e não usuários de aplicativos 

de delivery de comida, propõem-se um grupo de testes cujo objetivo é verificar se há 

diferenciação, considerando os fatores do TRI citados. 

Esta avaliação se justifica levando-se em conta o perfil diferenciado dos usuários de 

serviços de Internet, que se pressupõe sejam familiarizados com toda a infraestrutura de 

tecnologia de informação da rede mundial (PIRES; COSTA FILHO, 2008). Tendo em vista 

este questionamento sobre os fatores TRI como elementos diferenciadores de usuários e não 

usuários de tecnologia, propõem-se as seguintes hipóteses. 

H1:  O fator otimismo, definido como visão positiva da tecnologia e crença de que ela oferece 

maior controle, flexibilidade e eficiência na vida das pessoas, é elemento diferenciador entre 

usuários e não usuários de aplicativos de delivery de comida. 

H2:  O fator inovatividade, definido como tendência de ser pioneiro no uso de tecnologia, líder 

ou formador de opinião, é elemento diferenciador entre usuários e não usuários de aplicativos 

de delivery de comida. 

H3:  O fator desconforto, definido como percepção de falta de controle sobre a tecnologia e 

sentimento de estar sendo pressionado ou oprimido por ela, é elemento diferenciador entre 

usuários e não usuários de aplicativos de delivery de comida. 

H4:  O fator insegurança, definido como desconfiança da tecnologia e ceticismo com as próprias 

habilidades para utilizá-la adequadamente, é elemento diferenciador entre usuários e não 

usuários de aplicativos de delivery de comida. 

 

3.3 Self-Service Tecnologies (SST) 
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A Self-service tecnologies (SST) permitem aos consumidores terem acesso aos serviços de 

uma empresa através da interação com interfaces eletrônicas ou máquinas ao invés da  

intermediação dos funcionários da empresa  (CHEN;  CHEN;  CHEN,  2009). Exemplos de  

SST  incluem  as  respostas  interativas  de  voz  por  telefone,  quiosques interativos e a internet 

(LIN; HSIEH, 2006).   

Uma maior prontidão à tecnologia do consumidor conduz a uma melhor percepção da 

qualidade do serviço da SST e uma intenção comportamental mais favorável (LIN;  HSIEH, 

2006). Para os autores, a percepção  da  qualidade  do  serviço  da  SST,  por  sua  vez, tem  uma  

influência positiva  sobre  a  satisfação do  consumidor  e  sobre suas  intenções  

comportamentais  em relação a SST. Ou seja, uma empresa que implementa uma SST deve 

reforçar os facilitadores de prontidão à tecnologia – otimismo  e  inovatividade, e reduzir  os 

inibidores  de  prontidão a tecnologia – o desconforto e a insegurança.   

Chen, Chen e Chen (2009)  identificaram  que  o  otimismo é  o  construto da prontidão à 

tecnologia que  mais  influencia a satisfação do consumidor. A satisfação do consumidor, por 

sua  vez,  afeta  de  forma  positiva  e  significante  a  sua  intenção  de continuidade de uso da  

SST. Dessa forma, esses autores propõem que as empresas que oferecem SST reforcem os 

facilitadores da  prontidão  à  tecnologia  com  o  intuito  de satisfazerem os consumidores. 

Entretanto, o estudo por eles conduzido não apontou que os fatores desconforto e insegurança 

afetam negativamente a satisfação do consumidor e sua  intenção de uso da SST no longo prazo. 

Para Eriksson e Nilsson (2007) a utilidade percebida pelos usuários afeta positivamente a sua 

probabilidade de continuidade do uso de uma SST. 

 

3.4 Aplicativos Móveis 

Nicholas Carr (2011) afirma que, em um futuro próximo, as empresas deverão estar 

“appificadas”, ou seja, direcionando seu conteúdo cada vez mais para aplicativos criados para 

dispositivos móveis e que agregam diferentes fontes noticiosas, reduzindo o peso das páginas 

web de cada marca informativa. 

É possível notar, por exemplo, que a utilização dos canais de acesso eletrônicos nos bancos,  

tais como o homebanking via aplicativo, permitiu um incremento da produtividade e   

lucratividade do setor, bem como possibilitou uma melhora na qualidade e quantidade de  

atendimentos a clientes e não clientes (PIRES; COSTA FILHO, 2001). Entretanto, esses autores 
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ressaltam que transações bancárias mais complexas continuam exigindo a intervenção humana 

no sentido de oferecer orientação aos clientes para sua familiarização com os canais eletrônicos 

– sobretudo para aqueles menos afeitos a utilização da tecnologia. 

O estudo realizado por Kronbauer, Santos e Vieira (2012) apontou que a experiência dos  

usuários de um aplicativo de smartphone aumenta com o decorrer do tempo, permitindo uma  

redução tanto no número de erros quanto no tempo de realização das tarefas ao utilizar o 

aplicativo. Os autores afirmam ainda que a familiarização dos usuários com os aplicativos  

utilizados  no experimento demorou em torno de um mês, sendo que o uso eficiente das suas 

funcionalidades demandou em torno de dois meses. Neste processo de aprendizagem de uso de 

aplicativo móveis, é possível identificar que a função “ajuda” foi utilizada com frequência  e 

que sua eficiência depende do contexto e da experiência do usuário (KRONBAUER; SANTOS; 

VIEIRA, 2012). 

 

4. Metodologia 

A operacionalização do trabalho deu-se por meio da aplicação de um questionário 

online, divulgado por meio da plataforma Facebook e via Whatsapp, utilizando como 

plataforma para o questionário o Google Docs. A pesquisa foi divulgada para moradores da 

cidade de Uberlândia-MG, por conveniência dos pesquisadores, no mês de Junho de 2016 sem 

restrição de usuários ou não usuários de aplicativos de comida. 

Os participantes receberam instruções prévias de que responderiam um questionário 

baseado no uso de tecnologias, que por sua vez havia sido elaborado com base na teoria do 

Índice de Prontidão à Tecnologia (TRI) de Parasuraman (2000). Obteve-se 120 respondentes 

válidos (atendendo a restrição de serem moradores de Uberlândia e maiores de 18 anos), sendo 

que destes 59 se classificam como usuários de aplicativos de delivery de comida e 61 como não 

usuários. 

Como instrumento de coleta de dados, o questionário contou com questões fechadas, 

adaptadas da Escala TRI de Pires e Costa Filho (2008), que são baseadas em 33 afirmações 

sobre tecnologia, abrangendo aspectos relativos às dimensões Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança com produtos e serviços baseados em tecnologia. 

Foi utilizada uma escala do tipo Likert de gradação de 07 pontos, e os entrevistados 

atribuíram graus de concordância de 01 a 07 às afirmações, sendo 01 referente a “Discordo 
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Totalmente” e 07 referente a “Concordo Totalmente”. Para Pointer (2010), a escala Likert é 

uma das escala mais conhecidas e utilizadas em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar 

o nível de concordância ou discordância com uma declaração dada. 

Para ser possível avaliar as diferenças estatisticamente significativas entre usuários e 

não usuários de aplicativos de delivery de comida, foi feita média das respostas dos 

questionários de cada uma das variáveis dos quatro fatores da TRI e foi aplicado o Teste T 

(pareado) no software BioEstat 5.0.  

Para testar a igualdade entre duas médias, o teste t de Student é o mais apropriado por 

ser um teste paramétrico, o que nos dá maior poder estatístico e, consequentemente, maior 

confiabilidade dos resultados (HUANG, PAES; 2009). Nesse cenário, o mesmo grupo de 

indivíduos é analisado duas vezes, por isso, o termo pareado.  

O modelo Teste T (pareado) utilizado no trabalho pode ser resumido nas duas tabelas a 

seguir: 

 
TABELA 1: Hipóteses 

H0 Médias são iguais 

H1 Médias são diferentes 

Fonte: Pesquisa dos autores 

 

TABELA 2: Possíveis valores e resultados 

α < 0.05 Rejeita H0, ou seja, as médias podem ser consideradas diferentes 

α > 0.05 Aceita H0, ou seja, as médias podem ser consideradas iguais 

Fonte: Pesquisa dos autores 
 

5. Análise dos Resultados 

A submissão dos resultados ao Teste T (pareado) buscou avaliar diferenças entre 

usuários e não usuários de aplicativos de delivery de comida, em relação aos quatro fatores do 

TRI apresentados na fundamentação teórica deste trabalho, são eles: otimismo, inovatividade, 

desconforto e insegurança. 

Através da análise dos resultados foi possível observar que um dos quatro fatores do 

Índice de Prontidão à Tecnologia apresentou indicadores com diferenças estatísticas mais 
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significativas entre os usuários e não usuários de aplicativos de delivery de comida: o fator 

inovatividade (hipótese H2). 

Conforme apresentado na Tabela 3, das seis variáveis que compõem o construto 

inovatividade, três mostraram significância para alfa menor que 0,05 sugerindo que este fator 

tem grande poder de explicação nas diferenças entre usuários e não usuários de aplicativos de 

comida. Por meio dessa informação podemos depreender que os usuários dos aplicativos de 

comida possuem tendência a serem pioneiros no uso da tecnologia, serem líderes ou formadores 

de opinião sobre tecnologia.  

Em relação ao construto otimismo (hipótese H1), das dez variáveis que o compõem, 

duas apresentaram diferenças significativas entre elas: as questões sobre a tecnologia oferecer 

às pessoas maios controle sobre o seu dia-a-dia e se sentirem seguros que as máquinas irão 

seguir suas instruções, ou seja, os usuários se sentem mais otimistas em relação a essas questões. 

No construto insegurança (hipótese H4), apenas um indicador dos sete analisados, 

apresentou diferença significativa entre usuários e não usuários, sendo o indicador relacionado 

às transações financeiras que são feitas eletronicamente deveriam ser confirmadas 

posteriormente por escrito. Ou seja, os usuários se sentem mais seguros que os não usuários em 

relação a essa questão. 

Já em relação ao fator desconforto (hipótese H3), não houve diferenças significativas 

entre as variáveis de usuários e não usuários. Portanto, não se percebeu desconforto em relação 

à falta de controle sobre a tecnologia e sentimento de estar sendo pressionado ou oprimido por 

ela por parte dos usuários. 

Em resumo, das quatro hipóteses referentes aos fatores TRI, ao compararmos o perfil 

dos usuários e não usuários de aplicativos de delivery de comida, a hipótese H2 se confirmou, 

sugerindo que a utilização específica de um serviço que envolve interação e confiança em 

tecnologia de informação, diferencia-se em razão de um maior propensão a Inovatividade por 

parte dos usuários do serviço. 

A tabela abaixo apresenta todas as questões consideradas como variáveis para 

construção de cada um dos quatro fatores do modelo TRI, bem como as médias de notas de 

usuários e não usuários, o valor de significância α, e o resultado do teste de hipóteses de cada 

variáveis. 

  



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

TABELA 3: Teste T (pareado) dos fatores TRI – Médias 

 
Fonte: Pesquisa dos autores 

 

 

 

Variáveis dos Fatores TRI Usuários (Médias Likert 1-7)

Fator Otimismo Não Sim Valor α Hipóteses
1- A tecnologia oferece às pessoas controle sobre o dia-a-dia 5,24 5,68 0,040 Rejeita H0

2- Produtos e serviços que utilizam tecnologias atuais são mais convenientes para usar. 5,75 6,07 0,112 Aceita H0

3- Gosto da ideia de fazer negócios via computador porque eles não estão limitados aos horários comerciais. 6,20 6,46 0,117 Aceita H0

4- Prefiro utilizar a mais avançada tecnologia disponível. 5,69 5,80 0,501 Aceita H0

5- Gosto de programas de computador que permitem adaptar as coisas para atender às minhas próprias 
necessidades.

6,10 6,34 0,256 Aceita H0

6- A tecnologia faz com que você fique mais eficiente nas suas atividades profissionais. 5,86 6,07 0,296 Aceita H0

7- Acho que as novas tecnologias são mentalmente estimulantes. 5,05 5,08 0,820 Aceita H0

8- A tecnologia me oferece maior liberdade de movimento. 5,56 5,64 0,608 Aceita H0

9- Aprender sobre a tecnologia pode ser tão recompensador quanto a própria tecnologia. 5,44 5,69 0,160 Aceita H0

10- Me sinto seguro de que as máquinas seguirão as minhas instruções. 4,86 5,29 0,048 Rejeita H0

Fator Inovatividade
11- As outras pessoas me pedem conselhos sobre novas tecnologias. 4,42 4,95 0,122 Aceita H0

12- Em geral, estou entre os primeiros de meu grupo de amigos a adquirir uma nova tecnologia logo que ela 
surge.

3,53 4,12 0,043 Rejeita H0

13- Eu normalmente consigo assimilar produtos e serviços de novas tecnologias sem a ajuda de outras 
pessoas.

4,81 5,47 0,005 Rejeita H0

14- Eu me mantenho atualizado com os últimos desenvolvimentos tecnológicos das minhas áreas de interesse. 4,64 5,32 0,010 Rejeita H0

15- Eu gosto do desafio de entender equipamentos de alta tecnologia. 4,46 4,90 0,081 Aceita H0

16- Eu acho que tenho menos problemas do que os outros em fazer a tecnologia trabalhar para mim. 4,83 5,20 0,067 Aceita H0

Fator Desconforto
17- Os serviços de ajuda ao usuários não são úteis porque não conseguem explicar as coisas em termos 
compreensíveis.

4,39 4,53 0,668 Aceita H0

18- Ás vezes eu penso que os sistemas tecnolpoos não foram projetados para o uso de pessoas comuns.3,73 3,27 0,164 Aceita H0

19- Os manuais de produtos e serviços de alta tecnologia não são escritos em linguagem comum. 4,68 4,56 0,742 Aceita H0

20- Eu tenho receio de que as informações que eu envio pela Internet serão vistas por outras pessoas. 5,00 4,69 0,398 Aceita H0

21- Quando eu aciono o suporte técnico de um fornecedor de alta tecnologia em produtos e serviços,  ás 
vezes me sinto como se alguém  tivesse tirando proveito por saber mais do que eu.

3,42 3,29 0,964 Aceita H0

22- É constrangedor quando eu tenho problemas com equipamentos de alta tecnologia enquanto as pessoas 
estão me observando.

3,85 3,61 0,593 Aceita H0

23- Deveria haver cuidados na substituição de pessoas por tecnologias, pois as novas tecnologias podem 
falhar.

4,97 4,69 0,414 Aceita H0

24- Muitas das novas tecnologias, após o seu uso, podem apresentar riscos à  saúde ou à segurança das 
pessoas.

3,88 3,81 0,808 Aceita H0

25- Novas tecnologias tornam muito fácil para o governo e as empresas espionarem as pessoas. 5,68 5,27 0,166 Aceita H0

26- As tecnologias parecem sempre falhar nos piores momentos. 5,03 4,58 0,138 Aceita H0

Fator Insegurança
27- Eu não me sinto seguro em informar o número de meu cartão de crédito pelo computador. 4,27 3,56 0,099 Aceita H0

28- Eu não considero seguro fazer qualquer tipo de transação financeira pela Internet. 3,42 3,14 0,484 Aceita H0

29- Quaisquer transações financeiras que eu faço eletronicamente deveriam ser confirmadas posteriormente 
por escrito.

3,73 2,81 0,032 Rejeita H0

30- Sempre que algoé automatizado, eu devo checar cuidadosamente se a máquina ou computador não 
estão cometendo erros.

5,08 4,85 0,542 Aceita H0

31- O contato humano é muito importante, quando fazemos negócios com uma empresa. 4,95 4,86 0,780 Aceita H0

32- Quando eu ligo para uma empresa para tratar de negócios, eu prefiro falar com uma pessoa ao invésde 
falar com uma máquina.

6,10 5,71 0,189 Aceita H0

33- Quando eu forneço informações para uma máquina ou pela Internet, eu não posso ter certeza de que ela 
chegou ao destinatário correto.

4,49 4,34 0,653 Aceita H0
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6. Conclusões e considerações 
O estudo analisou, via questionário web, um público de usuários e não usuários de 

aplicativos de delivery de comida em uma cidade brasileira de médio porte, comparando as 

respostas dos dois grupos para avaliar se há diferenças em relação à predisposição ao uso de 

tecnologia, com base na teoria de Prontidão para Tecnologia (TRI) de Parasuraman (2000). 

Dentre as quatro hipóteses elaboradas referentes aos fatores TRI, a hipótese H2 foi a 

que obteve maior disparidade entre as respostas dos usuários e não usuários, sugerindo ser esse 

um dos fatores mais representativos na propensão ao uso de tecnologia por usuários de delivery 

de comida. 

Sendo assim, em termos de comportamento do consumidor, a estratégia de marketing 

por serviços de aplicativos de delivery de comida poderá obter diferencias competitivos 

relevantes se considerar a maior propensão a Inovatividade como atributo dos seus usuários. 

As análises apresentadas neste artigo não esgotam as possibilidades de investigação do 

assunto, ao contrário, propõem-se a trilhar mais um caminho na compreensão do 

comportamento dos consumidores. Acredita-se que algumas limitações desta pesquisa 

representam oportunidades para futuras investigações como (i) as restrições geografias de 

aplicação limitando a apenas uma cidade; e (ii) a não-aleatoriedade da amostra, visto que os 

questionários foram enviados utilizando apenas o network dos pesquisadores, desconsiderando 

outras dimensões da população como distribuição das residências, níveis de renda, gênero, etc. 
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Resumo: 

Este trabalho de pesquisa se propôs a identificar a situação da mulher no mercado de trabalho, 
com ênfase no posicionamento das egressas do curso Administração da Faculdade Católica de 
Anápolis, buscando identificar os fatores que contribuem para a ascensão profissional da 
mulher no decorrer dos anos e períodos de expansão do mercado, analisando a situação dessas 
egressas, apontando se houve mudanças profissionais, financeiras e familiares após a 
graduação, se sofreram discriminação e/ou desigualdades salariais e também fatores que 
influenciam para o desenvolvimento da carreira profissional. A pesquisa ainda traz estatísticas 
que demonstram a importância da mulher na economia e as mudanças ocorridas nos papéis 
atribuídos por elas na sociedade. Esta pesquisa demonstra ainda que um baixo percentual delas 
teve promoções de cargos ou de salários após a conclusão do curso; constatou-se ainda que 
considere a pós-graduação um fator importante, mas os resultados apontam que poucas se 
matricularam nos cursos. A pesquisa também demonstra que existe baixa discriminação pelo 
gênero na função, mas ela existe nos rendimentos financeiros comparados pelos cargos 
exercidos entre homens e mulheres. 
 

Palavras-chave: Mercado de trabalho, Egressas, Discriminação. 

 

1. Introdução 

A participação da mulher no mercado de trabalho vem promovendo diversas mudanças 

na sociedade, em geral, e consequentemente elas têm conquistado cada vez mais espaço nas 

organizações e assumido papel importante na economia. 

Esta pesquisa com a temática voltada para as mulheres no mercado de trabalho relata a 

importância da inserção da mulher nesse mercado e descreve também como estão às egressas 

do curso de Administração da Faculdade Católica de Anápolis. Discorre sobre os fatores os 

quais fizeram com que elas se inserissem no mercado de trabalho, sobre as discriminações 

sofridas por elas, a falta de oportunidades ou não em relação ao gênero, à sua capacidade e 
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sobre a busca constante pelo conhecimento acadêmico; e também se conseguiram ou vêm 

buscando a sua ascensão profissional. 

Publicações brasileiras recentes apontam que as mulheres estão se destacando 

expressivamente no mercado de trabalho, porém, apesar delas estarem no mercado de trabalho, 

ocupando variados cargos e funções antes destinados exclusivamente e preferencialmente aos 

homens, elas têm encontrado barreiras visíveis que as excluem de cargos mais qualificados e 

remunerações mais justas. 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar a situação atual das egressas do curso de 

Administração da Faculdade Católica de Anápolis no período compreendido entre 2013 a 2015, 

demonstrando os fatores que contribuem para a construção de uma carreira profissional de 

sucesso, apontar se há discriminação e desigualdades salariais em relação ao gênero no mercado 

de trabalho e se, após a conclusão do curso de Administração, houve mudanças profissional, 

financeira ou familiar em suas vidas. 

A pesquisa tem o método dedutivo, descritivo, com a forma quantitativa, com aplicações 

de questionários estruturados com perguntas fechadas. O trabalho foi desenvolvido através de 

pesquisa bibliográfica; a revisão da literatura será baseada em livros, artigos científicos, revistas 

científicas e internet, com ênfase no posicionamento das egressas do curso de Administração 

da Faculdade Católica de Anápolis. 

 Os resultados são bem expressivos e pode-se perceber que através de tantos esforços e 

desejos de melhorias profissionais, pessoais, salariais e igualdades no mercado de trabalho, a 

mulher ainda sofre o preconceito e as desigualdades, sem contar com o assédio e discriminação, 

onde, 50% delas não estão satisfeitas com os valores recebidos; somente 18% delas estão se 

especializando; 15% das egressas terem sofrido discriminação no ambiente de trabalho sendo, 

50% dessas, vítimas de assédio moral, 25% vítimas de desigualdades salariais; 12,5% 

discriminação relacionada à inferioridade e 12,5% vítimas de assédio sexual. 

2. A evolução da mulher no mercado de trabalho 

Nas últimas décadas, observou-se um dos acontecimentos marcantes na sociedade 

brasileira, que foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, fato explicado pela combinação 

de fatores econômicos, culturais e sociais. Mas foi a partir da década de 70 que, segundo 

(HOFFMANN; LEONE, 2004 citado por COAN, 2008, p. 14), “intensificou-se a participação 
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das mulheres na atividade econômica em um contexto de expansão da economia, com acelerado 

processo de industrialização e urbanização”. A década de 1980 foi marcada por uma 

continuação deste processo de expansão da força de trabalho feminina. 

Tourinho (2012, p. 14) afirma que “foi na Revolução Industrial que a mulher começou 

a aparecer no mercado de trabalho com uma atividade assalariada, exercendo funções 

principalmente na indústria têxtil”. A estrutura familiar a partir daí começou a ser modificada, 

quando as mulheres deixaram de ser somente parte da família para se tornarem donas de si 

mesmas. 

Nesse mesmo sentido, Bruschini (1998, p. 2 citado por COAN, 2008, p. 14) diz que as 

mulheres, antes da Revolução, estavam classificadas como inativas e desvalorizadas. 

 

[...] As mulheres seguem sendo as principais responsáveis pelas atividades domésticas 
e cuidados com os filhos e demais familiares, o que representa uma sobrecarga para 
aquelas que realizam atividades econômicas. Estando ou não no mercado, todas as 
mulheres são donas-de-casa e realizam tarefas que, mesmo sendo indispensáveis para 
a sobrevivência e o bem-estar de todos os indivíduos, são desvalorizadas e 
desconsideradas nas estatísticas, que as classifica como “inativas”. 

 

Nessa ótica, percebe-se que a presença da mulher brasileira na força de trabalho 

intensificou-se a partir de 1970, com um aumento de 32 milhões entre os anos de 1976 a 2007, 

e que as mulheres desenvolveram um trabalho mais importante em comparação aos homens no 

avançar da população economicamente ativa. 

Esse aspecto foi observado no estudo de Coan (2008, p. 36), ao afirmar a relevância 

feminina “devido à criação de novos postos de trabalho para as mulheres por motivo de 

desenvolvimento e crescimento no Brasil, trabalhos que requeriam agilidade, desenvoltura e 

minuciosidades, características próprias do trabalho feminino”.  

Segundo Camargo (2016), em artigo intitulado “A mulher e o mercado de trabalho”, 

devido ao aumento da industrialização brasileira, houve mudanças na produção, intensificação 

urbana e, nas famílias, houve a diminuição da taxa de fecundidade, justificada pela inserção da 

mulher no mercado de trabalho. Acrescenta-se também no presente artigo que as mulheres estão 

inseridas no mercado de trabalho, sendo a maioria funcionárias públicas, professoras, 

prestadoras de serviços de saúde, cabeleireiras e manicures.  

Referindo-se ao emprego formal no estado de Goiás, no ano de 2013 foram registrados 

o total de 1.509.395 postos de emprego, sendo que 43,35% foram para trabalhadores do sexo 
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feminino. Em comparação com o ano anterior, houve um aumento do emprego formal de 

4.87%, o que representa 70.054 postos de trabalho. Desta quantidade, 45.849 foram para as 

mulheres, o que corresponde a 65,45% do total das vagas de emprego formal criadas no ano, 

segundo artigo publicado no site Instituto Mauro Borges (2013). 

Outro aspecto apontado no artigo publicado pelo IMB (2013), intitulado “Características 

da Mulher em Goiás,” destaca-se que o papel social das mulheres nos domicílios tem-se 

alterado consideravelmente. No ano de 2000, as mulheres representavam 23,94% de todos os 

responsáveis pelos domicílios em Goiás; em 2010, essa mesma pesquisa mostra um 

considerável aumento para 36,68% sob a responsabilidade feminina.  

Devido à busca incessante do conhecimento e o aumento da participação da mulher no 

mercado de trabalho, observa-se na pesquisa citada acima que as mulheres vêm superando as 

desigualdades entre os homens, e assim se tornando cada vez mais independentes. Nesse 

sentido, Probst (2005, p. 6) diz que “o mercado de trabalho brasileiro está sendo escrito com 

base em dois quesitos: a queda da taxa de fecundidade e o aumento do nível de instrução da 

população feminina”.  

Em 2013, outra publicação do IMB com o título: “O Mercado de Trabalho para 

Mulheres” traz a importante constatação de que 3.285 postos de trabalho destinados aos homens 

foram ocupados pelas mulheres. 

Segundo IMB (2013), “observou-se que a maior parte dos postos de trabalho ocupados 

por mulheres em Goiás são de escriturárias em geral, agente, assistentes e auxiliares 

administrativos (18,09%) e vendedoras e demonstradoras em lojas ou mercados (7,35%)”. 

Em relação ao grau de escolaridade, a maioria das mulheres tem o ensino médio 

completo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (IMB, 2013). Apesar da evolução 

da mulher em atividades que eram exclusivas do sexo masculino, e da procura em se qualificar, 

os salários não acompanharam este crescimento. Ainda existem paradigmas a serem quebrados 

e padrões a serem rompidos. 

No ano de 2015 devido à crise econômica, no Brasil e no Estado de Goiás, foi registrada 

queda no número de empregos formais. Fonte publicada no Instituto Mauro Borges (2016), 

intitulada “Emprego Formal 2015”, diz que “a economia brasileira vem passando por momentos 

difíceis e a atividade econômica, sintetizada pelo indicador Produto Interno Bruto (PIB), 

encerrou o ano de 2015 com queda próxima a 4% em relação ao ano anterior”. Com a retração 
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da economia, Goiás também sofreu negativamente, embora com intensidade menor e reduziu 

no mesmo período 1,99% o número de empregos, representando o fechamento de 24.551 de 

postos de trabalho (IMB). 

Devido ao reflexo da crise econômica, o mercado de trabalho sofreu impacto negativo, 

com índice de fechamento de 1.706.985 postos de trabalho no emprego formal com carteira 

assinada, o que corresponde a uma redução de 4,14% dos empregos existentes no país, 

registrados pelos últimos 12 meses, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, a maior queda registrada em 25 anos no 

país (EBC AGÊNCIA BRASIL, 2016). 

Os principais motivos das mulheres se inserirem no mercado de trabalho foram o desejo 

da realização pessoal, independência financeira, busca pelo complemento da renda ou sustento 

familiar e o aumento do nível de escolaridade, se tornando verdadeiras guerreiras, 

harmonizando as exigências da vida pessoal e do trabalho (VIEGAS, 2010; DIAS; REZENDE, 

2008; APARÍCIO et al., 2009 citado por RAMA; MARTINS, 2013). 

As mulheres tomaram uma postura nova e partiram na busca de seu espaço no mercado 

de trabalho, iniciando uma dupla jornada. E nesse contexto elas passaram também a ser 

responsáveis financeiramente pelos seus domicílios (SANTANA, 2010). 

No início elas objetivavam complementar a renda familiar, mas perceberam seus 

potenciais e depois partiram em busca de novos horizontes, lutaram para conquistar seu espaço. 

E hoje elas estão independentes e presentes em todas as profissões, inclusive ocupando postos 

de trabalho que antes eram destinados aos homens (COAN, 2008). 

Outro fator que levou a mulher a participar do mercado de trabalho na modernidade 

foram os novos desejos do consumo, pois a presença de muitos produtos atrativos despertou as 

mulheres, expandindo o leque do consumo familiar e a elevação do padrão de vida. Galeazzi 

(2001 citado por COAN, 2008), ou a necessidade de trabalhar, afirma Santana (2010, p. 14) que 

“as mulheres trabalhadoras às vezes são mantenedoras de seus lares, devido a vários motivos: 

serem mães solteiras, viúvas ou separadas, sendo assim responsáveis pelo sustento familiar”. 

Ainda diz a autora que também podem elas estar complementando a renda de seus 

cônjuges, e por esse motivo as mulheres ainda serem remuneradas diferentemente, 

considerando o trabalho feminino como complementar ao orçamento doméstico. Ressalta ainda 

a autora, com convicção, ser essa a realidade da grande maioria das mulheres trabalhadoras. 
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2 A satisfação no trabalho, o conhecimento, a ascensão e a discriminação da mulher 

O grau de satisfação influencia no comportamento da mulher, fazendo com que ela seja 

produtiva, assídua no trabalho ou interagida com os colegas. Mas há também uma necessidade 

das organizações oferecer condições ambientais para que elas sejam capazes de exercer suas 

tarefas (PEREIRA, 2003). 

De acordo com artigo publicado por (VENTORINI; GARCIA, 2004), a satisfação 

ocorre quando as necessidades são supridas, podendo ocorrer na troca de conhecimentos e 

favores, de colaboração, produtividade e reconhecimento. No caso de relacionamentos entre 

subordinados e chefes, o estilo de liderança e a distribuição de poder podem afetar a satisfação 

do subordinado. 

 Mas para muitas mulheres a remuneração é um dos principais fatores para manter a 

satisfação das pessoas no ambiente de trabalho, por isso deve haver por parte das organizações 

uma coerência interna entre as remunerações de seu pessoal, para servir de satisfação, atrair e 

reter pessoas. Esse aspecto foi observado no estudo de Lacombe (2005), ao dizer que a 

organização deve ter um equilíbrio salarial, pois se pagar abaixo do mercado perderá seus 

melhores profissionais e a sua produtividade também cairá, a ponto de perder a competitividade.  

Outro detalhe importante relativo à remuneração e que é bem ressaltado pelo autor é que 

“um fator que desmotiva um profissional e o faz sentir-se injustiçado é a sua remuneração, pois 

ela afeta o nível material e o bem-estar psicológico” (p. 145). 

 “O conhecimento é a chave que tem aberto e que pode proporcionar às mulheres 

oportunidades concretas de realização profissional. É ele também que lhes pode dar liberdade 

e mobilidade dentro do mercado de trabalho, ampliando os horizontes de sua realização 

pessoal” Leite (1994) citado por Gomes (2005, p. 5).  

 O mercado de trabalho exige profissionais capacitados, com habilidades diferenciadas, 

inclusive com domínio de língua estrangeira e com estágio em empresas renomadas, como 

afirma Costa (1998), sendo a valorização da escolaridade e a busca por qualificação o único 

caminho que pode levar a mulher à ascensão profissional. 

 Segundo o Instituto Mauro Borges (2013), a expansão do leque profissional das 

mulheres em relação aos anos anteriores é inquestionável devido ao aumento de sua 

escolaridade e às escolhas educacionais. Os dados extraídos do IMB comprovam este cenário, 
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a quantidade de empregos formais para as mulheres com ensino superior completo em Goiás 

em 2012, sofreu aumento de 134.579 para 154.187 no ano de 2013.  

Esta pesquisa do IMB vem ao encontro da seguinte citação: “[...] uma constatação 

recorrente é a de que, independente do gênero, a pessoa com maior nível de escolaridade tem 

mais chances e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho” (CAMARGO, 2016). 

“Em busca de oportunidades de crescimento no trabalho, as mulheres se sobressaem por 

desenvolver maior competência, pois elas buscam maiores níveis de qualificação, por sua 

dedicação na busca de metas e constante aperfeiçoamento profissional (COLOMBI, 2012; 

MELO, 2004 citado por RAMA; MARTINS, 2013), e a partir disso, evidencia-se que cada vez 

mais a mulher se prepara para o mercado de trabalho. “O nível de qualificação, o sonho de 

realizar-se profissionalmente e os anseios pessoais são fatores que colaboram para a ascensão 

profissional da mulher” (p. 19). 

Somando aos atributos necessários para a ascensão da mulher, enfatiza-se a carreira 

profissional como uma “sucessão ou sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo 

de sua vida profissional”, assevera Chiavenato (2011, p. 413). Ainda conforme o autor, a 

carreira implica em desenvolvimento profissional, pois ao se perceber que a pessoa tem um alto 

potencial, essa terá mais oportunidades em assumir cargos elevados. 

Uma forma recorrente de discriminação sofrida pela mulher é a questão da remuneração, 

que se constitui do salário combinado pelo empregador e dos demais benefícios e incentivos 

recebidos (CARVALHO; MARTINS, 2013). 

Em conformidade com o artigo do Instituto Mauro Borges (2013), quanto às 

informações de remuneração, a pesquisa mostra que os rendimentos médios dos homens e das 

mulheres registraram aumentos reais diferentes, sendo 3,70% para os homens e 1,71% para as 

mulheres.  

Tal constatação aproxima-se das ideias de Tourinho (2012, p. 11) quando diz que “hoje 

a mulher está presente no mercado de trabalho, mas as diferenças salariais em relação aos 

homens e as menores chances de atingir cargos elevados e de liderança ainda persistem”. 

O assédio moral é um ato perverso de discriminação contra a mulher. Começa como 

uma brincadeira e evolui para manobras hostis e degradantes. Tende-se a crer que o assédio no 

ambiente de trabalho é uma prática exercida, na maioria das vezes, por quem tem poder, como 
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chefes e patrões, mas colegas também exercem essas ações perversas que desqualificam e 

minam a autoestima das pessoas (PASSOS, 2013). 

A autora ainda diz que o assédio moral se tornou mais frequente na sociedade atual, 

principalmente nas organizações que visam demasiadamente ter lucro e não valorizam o bem-

estar do funcionário. O assédio pode ser por vários motivos, inveja, intolerância, preconceito e 

insegurança. O fato é que, o assediador não consegue aceitar as peculiaridades da pessoa. 

Qualquer conduta abusiva (palavra, gesto, comportamento e atitude) que atente por sua 

repetição contra a dignidade ou integridade psíquica ou física, ameaçando seu emprego ou 

degradando o clima de trabalho, é considerado como assédio.  

Conclui ainda Passos (2013) que no ambiente organizacional ainda vigoram as 

desigualdades de gênero. Usam-se motivos incertos para impedir as mulheres de serem aceitas 

no ambiente de trabalho e também para discrimina-las e persegui-las. “As mulheres são tidas 

como problemáticas, pois parem, têm filhos para criar e têm tensão pré-menstrual” (p. 133). As 

mulheres não têm as mesmas oportunidades nas organizações. São dadas a elas atividades 

menos desafiadoras, de pouco valor e, muitas vezes ainda, são avaliadas de forma injusta. 

 

3. Metodologia 

O caminho metodológico percorrido foi o método dedutivo, que é um método 

racionalista que pressupõe a razão como a única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro, 

pois foi utilizado de um conhecimento geral com hipóteses e suposições de como estão as 

egressas do curso de Administração da Faculdade Católica de Anápolis no mercado de trabalho 

e comprovadas bibliograficamente até chegar à conclusão.  

A natureza da pesquisa é básica, porque objetiva gerar novos conhecimentos para 

futuras pesquisas científicas e para a compreensão do mercado de trabalho para todos os 

acadêmicos, principalmente no que se refere à especialização, sem ser necessário ter uma 

aplicação prática. 

O procedimento do método de pesquisa utilizado foi o descritivo, que objetiva descrever 

as características de certa população ou estabelecer relações envolvendo técnicas de coleta de 

dados padronizadas em forma de um levantamento, pelo modo quantitativo, com aplicações de 

questionários estruturados com perguntas fechadas, com ênfase no posicionamento das egressas 

do curso de Administração da Faculdade Católica de Anápolis.  
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O levantamento da amostra foi realizado na secretaria administrativa da Faculdade 

Católica de Anápolis, a partir de uma lista de concluintes, com um total de 58 mulheres egressas, 

sendo realizada a pesquisa com uma amostragem de 40 dessas egressas. 

A coleta de dados foi realizada com questionários aplicados via e-mail, redes sociais e 

contato telefônico. 

Houve uma grande dificuldade para entrar em contato com as egressas, uma vez que a 

lista de contatos fornecida pela faculdade apresentou alguns números desatualizados. Outra 

barreira deparada foi o desinteresse de algumas das egressas em responder o questionário, 

inclusive havendo um relato por parte de uma egressa de que não se comprometeria em ajudar 

por estar desmotivada profissionalmente. 

 

4. Conclusão dos dados obtidos na pesquisa 

Com o seguinte questionamento: Após o Curso Superior, em qual das áreas de sua vida 

houve mudanças significativas? Através das respostas das egressas verificou-se que a maioria 

das entrevistadas, 64%, concordou que as mudanças mais significativas se deram na área 

profissional; seguido de 16% dos relatos afirmando não ter tido nenhuma mudança em nenhuma 

área, e ainda 11% e 9% apontando mudanças na área financeira e familiar respectivamente. 

Em acordo com as respostas das egressas, o artigo publicado no site Brasil Escola 

(CAMARGO, 2016), diz que “uma constatação recorrente é a de que, independente do gênero, 

a pessoa com maior nível de escolaridade tem mais chances e oportunidades no mercado de 

trabalho”. Outro dado que confirma a importância do curso superior para ocorrer mudanças 

profissionais positivas é o artigo publicado no site Instituto Mauro Borges (2013) ao afirmar 

que a expansão do leque profissional das mulheres em relação aos anos anteriores é 

inquestionável devido ao aumento de sua escolaridade e das escolhas educacionais. 

As respondentes, quando questionadas a respeito de estarem fazendo alguma 

especialização apontaram os seguintes resultados: 77 % não estão se especializando, mas 

pretendem; 18% estão se especializando e 5 % não pretendem se especializar. 

Verificou-se um resultado contraditório quando perguntadas a respeito da importância 

da especialização, onde 90% responderam ser necessário para mudanças, e somente 18% delas 

estão se atualizando no momento. 
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O artigo de Coan (2008, p. 26) reflete a ideia da importância das especializações, quando 

diz que: “se para as pessoas especializadas as condições do mercado se apresentam adversas, 

muito pior é a situação de pessoas sem qualificação que veem a possibilidade de encontrar uma 

vaga no mercado de trabalho cada vez mais distante”. Ser qualificado, neste cenário representa 

maior chance de emprego para os que estão à procura de uma ocupação e principalmente 

segurança para os que estão trabalhando. 

Quando perguntadas quais os fatores que influenciaram para a sua ascensão 

profissional? As respostas das egressas foram as seguintes: 22% delas relataram que a atitude 

foi determinante para a ascensão profissional; o fato de terem escolhido a Faculdade Católica 

de Anápolis como instituição de ensino superior foi apontado em 17% dos resultados; em 

seguida habilidade técnica, com 15% das respostas; relacionamento interpessoal com 14%, 

conhecimento na área 13%. Houve ainda relatos de 8% das egressas de ainda não terem 

conquistado ascensão profissional, e 6% dos resultados relatando espírito de liderança como 

fator determinante; promoção interna apresentando 4% e falar outro idioma 1%. 

Rama e Martins (2013) comprovam este fato quando eles afirmam que o nível de 

qualificação, o sonho de realizar-se profissionalmente e os anseios pessoais são fatores que 

colaboram para a ascensão profissional da mulher. 

Em acordo com as proposições, Chiavenato (2011, p. 52) afirma que “a atitude 

empreendedora permite alcançar e superar metas, assumir riscos, agir como agente de 

mudanças, agregar valor, obter excelência e focar nos resultados”. Atitude é uma postura que a 

mulher assume em saber executar suas funções de maneira que essas a levam a alcançar a auto 

realização da sua potencialidade. 

Em relação à discriminação no ambiente de trabalho, 85% das egressas não sofreram ou 

identificaram nenhum tipo de discriminação e 15% das entrevistadas responderam ter sofrido 

um tipo de discriminação, sendo que 50% relataram ter sofrido assédio moral, que começa como 

uma brincadeira e evolui para manobras hostis e degradantes; 25% relataram desigualdade 

salarial, As mulheres sempre sofreram com a desvalorização salarial, que persiste até os dias de 

hoje e, apesar disso, o desejo de independência as motivou a buscar seu espaço. A conquista da 

independência econômica é para elas motivo de orgulho, e 12,5% apontaram inferioridade e 

assédio sexual respectivamente. 
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Resumo: 

O setor automotivo passa por uma crescente financeirização. As montadoras vem se tornando 
objeto de aquisições acionárias e do aumento da participação dos bancos e instituições 
financeiras em seus direitos de propriedade. Além disso, há enormes pressões por parte dos 
altos executivos e dos acionistas para que haja a maximização do valor ao acionista. Neste 
sentido, a proposta deste trabalho é analisar o processo de financeirização do setor automotivo 
através do estudo de caso da Ford, a partir de dados secundários da empresa e análise de seu 
conteúdo. Ao menos cinco categorias componentes desse processo são usadas: lucro advindo 
das finanças e lucro obtido pela produção; aquisições; composição acionária, origem dos 
dirigentes e pagamento de dividendos aos acionistas. Neste estudo conseguimos demonstrar 
que os lucros vindos das atividades financeiras são percentualmente maiores do que os lucros 
das atividades produtivas. Que o controle acionário é exercido por uma minoria de grandes 
acionistas e os bancos foram os que mais adquiriram ações recentemente; que os dirigentes vem 
amplamente do mundo das finanças e a política de dividendos tem seguido à risca a 
maximização do valor ao acionista.  

Palavras-chave: financeirização; sociologia econômica; administração da produção. 

 

 

1.Introdução 

O processo de financeirização no setor automotivo pode ser caracterizado pela crescente 

aquisição de direitos acionários que bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, 

seguradoras, passam a deter das montadoras de automóveis. Também pode ser caracterizado 

pela instituição de uma nova ideologia, a da maximização do valor ao acionista e da 

transformação de uma estratégia baseada em reter e reinvestir para outra de diminuir e distribuir 

os recursos aos acionistas (LAZONICK e O`SULLIVAN, 2000, p.13) 

A participação dos bancos e grandes grupos de investidores no controle acionário das 

empresas automotivas é um claro indicativo da financeirização do setor. Além desse fato, as 
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próprias montadoras possuem seus bancos para financiar a venda dos automóveis que elas 

produzem, sendo tais atividades mais rentáveis do que a própria produção. Exemplos desses 

bancos são o Banco Fiat, Banco Volkswagen, RCI, (braço financeiro da Renault), Banco 

Mercedes-Benz, entre outros (ANEF, 2015). Além dos bancos, há as subsidiárias financeiras 

das montadoras, como a Ford Motor Credit Company LLC, que “oferece uma ampla variedade 

de produtos financeiros automotivos” em forma de financiamento ou leasing (FORD, 2015, 

p.8). 

 

2. Quadro Teórico 

Este trabalho se insere no quadro teórico estabelecido pela chamada Sociologia 

Econômica. Este ramo das ciências sociais tenta conciliar a análise da economia com a 

sociologia, além de outras disciplinas, procurando interpretar os fenômenos econômicos da 

sociedade a partir de pressupostos que incluam as dimensões sociais, coletivas e 

comportamentais, que escapam às simplificações das concepções clássicas de economia, para 

quem o sujeito isolado e atomizado procura racionalmente sempre agir segundo seus interesses 

frios e calculistas. 

O casamento entre a sociologia e a economia já vem sendo defendido por diversos 

autores, como por exemplo MIZRUCHI (2009) e GRANOVETTER (2009), mas é 

SWEDBERG (2009, p.163) quem mais claramente propõe o fim da divisão do trabalho entre 

sociólogos e economistas, com “uns estudando somente a economia e os outros estudando a 

sociedade menos a economia”. A criação da sociologia econômica, para esse autor, deveria ter 

a capacidade de explorar o que de melhor oferece tanto a sociologia quanto a economia para 

uma compreensão mais ampla dos processos e fenômenos denominados econômicos e com isso 

beneficiar os estudiosos que puderem unir interesses e relações sociais em uma única análise, 

lembrando que “os interesses são sempre socialmente definidos e concretizados por meio de 

relações sociais (SWEDBERG, 2009, p.166). 

 

 

2.1. Financeirização  

A financeirização da economia mundial e das empresas vem sendo debatida nos últimos 

anos e seu sentido é amplo e cada vez mais popular (MARTIN et al.,2008). Cada autor 
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pesquisou os diferentes aspectos que envolvem a financeirização das sociedades e sua relação 

com diferentes dimensões da vida social: com as crises econômicas (BRAGA, 2009), com o 

lucro financeiro (GUILLÉN, 2014), com a explosão do crédito (LANGLEY, 2008), a 

financeirização do Estado e a erosão da democracia (GIFFIN, 2007), além de outros trabalhos.  

De conjunto podemos depreender um mínimo de acordo na concepção básica: a 

financeirização seria a transformação do capitalismo industrial, fabril, como fonte principal de 

valorização do capital para o capitalismo financeiro (ZILBOVICIUS E DIAS, 2006, p.1), 

fictício, com uma considerável autonomia da circulação sobre a produção (MOLLO, 2011, p.2). 

Seria, portanto, a transformação de um capitalismo produtivista em um capitalismo financeiro 

(MARTINS, 2014, p.116). 

 

3. Método 

Este trabalho consiste de um estudo de caso da Ford Motor Company, empresa que atua 

há mais de cem anos na produção de automóveis e é uma das principais montadoras em nível 

mundial. Para analisar a financeirização, estudaremos ao menos cinco categorias componentes 

desse processo, que são: proporção do lucro advindo das finanças em comparação com o lucro 

obtido pela produção real, pois isso dará a medida de onde vem a lucratividade e o grau de 

financeirização; as aquisições mostram os donos e controladores, suas políticas e preferências; 

a composição acionária das empresas vai nos dizer a proporção de ações que cada um controla 

e a origem dos seus dirigentes nos demonstra de onde vem os principais executivos, se do 

mundo da produção ou das finanças. Além disso, o pagamento de dividendos aos acionistas 

também nos ajudará a analisar a prática da maximização do valor ao acionista. Iremos nos 

debruçar nos relatórios anuais da Ford, nos relatórios de controle acionário, aquisições e 

pagamento de dividendos através da Nasdaq e nos perfis de executivos por meio do site 

econômico Bloomberg. Com todos os dados coletados passaremos a uma análise de conteúdo 

buscando interpretar as informações e números que possam ajudar a esclarecer o processo de 

financeirização no setor automotivo por meio do caso da Ford. 

 

4. Resultados da Pesquisa 

4.1. Estudo de Caso: Ford Motor Company 
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4.1.2. Lucros obtidos pelas atividades financeiras versus lucros obtidos pela atividade 

produtiva 
 

Tabela 1 – Receitas da Ford 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Receitas totais      

em bilhões de US$ 128,122 135,605 133,559 146,917 144,077 

 

Receitas do Setor Automotivo      

em bilhões de US$ 119,28 128,168 126,567 139,369 135,782 

lucro antes de impostos 4,066 6,215 5,928 5,368 2,548 

% de retorno sobre a receita * 3,4 4,9 4,7 3,8 1,9 

 

Receitas do Setor Financeiro      

em bilhões de US$ 8,842 7,437 6,992 7,548 8,295 

lucro antes de impostos 3,003 2,431 1,71 1,672 1,794 

% de retorno sobre a receita * 34 33 25 22 21 

 

Fonte: Ford Annual Report 2014, pág. 27, item 6. Select Financial Data 
*Fonte das porcentagens: autor. 

 

Quando analisamos as receitas da Ford, vemos a empresa dividida em dois setores, o 

automotivo, fabril, e o financeiro, responsável pelas vendas financiadas, leasing e outros 

produtos financeiros. Ao decompormos as receitas totais em receitas do setor automotivo e 

receitas do setor financeiro, encontramos uma diferença digna de atenção de todos. A 

porcentagem de retorno sobre a receita do setor automotivo foi muitas vezes menor do que a 

porcentagem de retorno das receitas financeiras. A tabela 1 descreve esse fato apontando os 

últimos cinco anos, em que o setor financeiro gerou lucros de até dez vezes mais do que o setor 

automotivo, isto é, uma preferência pelas atividades financeiras na composição do lucro total. 

Esse fato já vem se ocorrendo há mais de 25 anos, como podemos ver na tabela 2, que mostra 

o índice de contribuição de cada setor na montadora Ford. Em 27 anos, 15 deles tiveram 

contribuição superior da Ford financeira. Em nove anos houve 100% de contribuição da área 

financeira, sem nenhuma contribuição da área produtiva. Vejamos abaixo: 
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Tabela 2 – Contribuição de cada setor da Ford 
 

 
 Contribuição da Ford Automotiva Contribuição da Ford Financeira 

 US$ bilhões % US$ bilhões % 

1988 11,378 87,6 1,604 12,4 
1989 7,655 85,5 1,298 14,5 
1990 0,387 18,4 1,719 81,6 
1991 -5,477 0 1,98 100 
1992 -2,562 0 2,395 100 
1993 1,645 32,3 3,456 67,7 
1994 7,449 68,2 3,468 31,8 
1995 3,825 47,2 4,276 52,8 
1996 3,019 37,8 4,957 62,2 
1997 8,129 64,7 4,427 35,3 
1998 7,86 27,4 20,829 72,6 
1999 9,337 76,6 2,851 23,4 
2000 5,631 64 3,172 36 
2001 -9,394 0 1,509 100 
2002 -1,181 0 2,155 100 
2003 -1,957 0 3,327 100 
2004 -0,2 0 5 100 
2005 -3,9 0 5 100 
2006 -17 0 2 100 
2007 -5 0 1,2 100 
2008 -11,8 0 -2,6 0 
2009 0,785 30 1,814 70 
2010 4,146 55 3,003 45 
2011 6,215 71,5 2,431 28,5 
2012 5,928 77 1,71 23 
2013 5,368 77 1,672 23 
2014 2,548 59 1,794 41 

Fontes:1988 a 2003 - Froud et al.(2006)   
2004 a 2014:  Ford Annual Report, vários anos. 

OBS: A Ford Automotiva teve prejuízos de US$ 50,43 bilhões apenas em 8 anos, de 2001 a 2008. 

 

Por que isso acontece? Autores como Froud et. al. (2002) afirmam que a rentabilidade do setor 

automotivo é medíocre em comparação com as bolsas de valores, de 3 a 5% nas montadoras e 

12-15% nos mercados financeiros. Vemos que mesmo dentro de uma empresa como a Ford, 

quem puxa a lucratividade para cima é sua área financeira. 

 

4.2.2. Composição Acionária 

Com aproximadamente 4 bilhões de ações lançadas no mercado financeiro, a Ford 

possuía em 6 de agosto de 2015 o montante de 41,25% de ações não institucionais, isto é, 



 

GOIÂNIA 09, 10 e 11 de OUTUBRO    ISBN: 978-85-5806-001-1 

individuais e de pessoas físicas e 58,75% de ações institucionais, detidas por corporações e 

grupos de investimento que praticamente dominam sua composição. 

 

           Tabela 3 – Acionistas da Ford 
 

 15 maiores acionistas da Ford 

 Ações % Valor em US$ % 
Vanguard Group Inc 219.797.431 9,44 3,110,134,000.00 9,45 
Evercore Trust Company, N.A. 218.924.994 9,40 3,097,789,000.00 9,41 
State Street Corp 152.403.918 6,54 2,156,515,000.00 6,55 
Blackrock Institutional Trust Company, 
N.A 

99.585.663 4,27 1,409,137,000.00 4,28 

Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC 83.122.740 3,57 1,176,187,000.00 3,58 
Wellington Management Group LLP 76.998.498 3,30 1,089,529,000.00 3,31 
Franklin Resources Inc.  73.899.080 3,17 1,045,672,000.00 3,18 
Allianz Asset Management AG 49.559.296 2,12 701,264,000.00 2,13 
Loomis Sayles & Co L P 47.463.547 2,03 671,609,000.00 2,03 
Northern Trust Corp 43.793.391 1,88 619,676,000.00 1,89 
Bank of America Corp/DE/ 43.277.751 1,85 612,380,000.00 1,86 
JPMorgan Chase & Co 42.445.613 1,82 600,605,000.00 1,83 
Blackrock Fund Advisors 40.895.998 1,75 578,678,000.00 1,76 
Bank of New York Mellon Corp 38.807.668 1,66 549,129,000.00 1,67 
FMR LLC 32.808.857 1,40 464,245,000.00 1,41 
 1.263.784.445  17,882,549,000.00  
 54,28%  54,33%  

Fonte: http://www.nasdaq.com/symbol/f/institutional-holdings  - em 6/8/15. 

 

Os acionistas institucionais eram em número de 1.127 e detinham 2 bilhões, 289 milhões, 327 

mil e 416 ações, avaliadas em US$ 33,882 bilhões. Porém, apenas os cinco maiores acionistas 

controlavam 34% das ações institucionais. São eles: Vanguard Group Inc, com 9,44%, Evercore 

Trust Company, N.A., com 9,4%, State Street Corp, com 6,54%, Blackrock Institutional Trust 

Company, N.A., com 4,27% e Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC, responsável por 

3,57%. Todas corporações gigantescas de serviços financeiros (NASDAQ, 2015). 

Se juntarmos mais cinco grandes acionistas, Wellington Management Group LLP, Fidelity 

Management and Research –FMR LLC, Allianz Asset Management AG, Loomis Sayles & 

Company LP e Northern Trust Corporation, o controle chega a nada menos do que 45% das 

ações. Ou seja, os dez maiores acionistas da Ford são grupos financeiros que detêm sozinhos 

mais de 1 bilhão de ações avaliadas em US$ 15,682 bilhões (NASDAQ, 2015).  

Quando ampliamos este grupo para os quinze maiores acionistas, deixando para trás mais de 

mil e cem acionistas, o controle acionário chega a 54%, com ações avaliadas em mais de US$ 
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17 bilhões. Isto é, 1,3% dos acionistas concentram mais da metade dos valores e das ações. 

Vemos com esses números que a concentração do grosso das ações nas mãos de pouco mais de 

um por cento dos acionistas certamente cria uma concentração nas decisões e nas estratégias 

adotadas pela empresa e a financeirização, que favorece os investidores e grandes executivos, 

torna-se um processo normal e recorrente. 

 

4.2.3. Aquisições 

Abaixo, na tabela 4, vemos as maiores aquisições acionárias realizadas no ano de 2015 

e que demonstram um incremento da participação de bancos e fundos de investimento nos 

direitos acionários da montadora. 

Tabela 4 – Grupos que adquiriram ações da Ford 
 

  10 maiores aquisições -2015 

 Ações adquiridas em US$ 

Bank of America Corp/DE/  13.454.488 199,530,057.04 
Vanguard Group Inc 12.984.030 192,553,164.09 
Anchor Bolt Capital, LP 8.140.961 117,718,296.06 
JPMorgan Chase & Co 8.004.489 115,744,910.94 
Dimensional Fund Advisors LP 7.495.486 111,158,057.38 
Goldman Sachs Group Inc 6.962.475 103,253,504.25 
Hosking Partners LLP 1.456.403 20,608,000.00 
Mount Lucas Management LP 1.148.368 16,249,000.00 
Artemis Investment Management LLP 1.071.900 15,167,000.00 
Profit Investment Management, LLC 789.576 11,173,000.00 
 61.508.176 903,154,989.76 

Fonte: http://www.nasdaq.com/symbol/f/institutional-holdings/new 

 

Aqui vemos que os dez maiores grupos que adquiriram ações da Ford são três bancos e sete 

fundos bilionários que diversificam sua carteira de investimentos, sendo a Ford mais um papel 

a ser comprado. No lado da empresa vê-se que a oferta de ações no mercado para captação de 

recursos rendeu a ela em 2015 quase 1 bilhão de dólares. Essa é mais uma demonstração de que 

a estratégia de financeirização é consciente, pois ela sempre é lançada aprofundando cada vez 

mais a dependência que o capital produtivo tem do capital financeiro. 

 

4.2.4. Origem dos dirigentes da empresa 

Segundo Fligstein (1991) a estratégia de uma empresa pode ser vista de acordo com os tipos 

de controle corporativo que se desenvolveram ao longo da história. Ele identifica a manufatura, 
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as vendas e marketing e a financeira como as três mais importantes concepções de controle da 

empresa moderna. E é possível identificar as posições dos executivos de acordo com a sua 

passagem, necessária, pelo mundo financeiro.  Na Ford, o roteiro é o mesmo das outras grandes 

empresas manufatureiras: diretoria e executivos com passagem pelo mundo das finanças, como 

mais importante do que a experiência nas áreas de engenharia e outras relacionadas à produção. 

 

Tabela 5 – Empregos anteriores dos diretores e executivos da Ford 
 

Origem dos Dirigentes da Ford 

Dirigentes da Ford 
Board of Directors 

Organizações Financeiras em que participam ou 
participaram 

Kimberly A. Casiano 
Diretora 

Banco da Escócia - Porto Rico 
Mutual of America Capital Management LLC 

Anthony F. Earley Jr 
Diretor do comitê de compensação 

Bolsa de Valores de Nova Iorque 
Mutual of America Capital Management LLC 

Comerica Bank 
Comerica Incorporated 

Edsel B. Ford II 
Diretor 

Federal Reserve Bank of Chicago 

Richard A. Gephardt 
Diretor 

ACO Investment Group 
New Cycle Capital LLC 

Goldman Sachs Pension Practice 
American Income Life Insurance Company 

James P. Hackett 
Diretor 

Old Kent Financial Corp. 
Fifth Third Bank 

Northwestern Mutual Life Insurance Company 

James H. Hance Jr 
Diretor 

Carlyle Group LP 
Bank of America Corp. 

William E. Kennard 
Diretor 

Grain Capital 
Staple Street Capital LLC 

MetLife Inc 
Metropolitan Life Insurance Company 

Gerald L. Shaheen 
Diretor Presidente do conselho de nomeações e 

governança 

Câmara de Comércio norte-americana 
AGCO Corp 

National City Corporation 

John Lawson Thornton 
Diretor 

Barrick Gold Corporation 
San Shan Capital Partners 

Laura Ashley Holdings PLC 
Goldman Sachs Group Inc 

Fonte: www.bloomberg.com/profiles 
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Com uma equipe montada à imagem e semelhança do mercado financeiro é bem lógico que a 

maximização do retorno ao acionista seja uma das condutas mais aceitas e praticadas nos 

últimos tempos. 

 

4.2.5. Pagamento de dividendos aos acionistas 

As tabelas 6 e 7 demonstram na prática como uma política de pagamento de dividendos 

aos acionistas é desenvolvida na Ford. Em apenas quatro anos, a Ford triplicou o valor do ganho 

por ação, que saiu de US$ 0,20 em 2012 para US$ 0,60 em 2015. 

 

Tabela 6 – Ganho por ação 
 

 
Dividendos pagos aos acionistas 

 2012 2013 2014 2015 

EPS - ganho por ação em US$ 0,20 0,40 0,50 0,60 

Fonte: http://www.nasdaq.com/symbol/f/dividend-history 

          
Pode parecer pouco o ganho para uma ação que vale em torno de US$ 15 mas é muito ao 

notarmos na tabela 7 que a totalidade do lucro líquido foi distribuída em forma de dividendos 

aos acionistas, deixando nada para reinvestimentos, melhorias salariais e de capacitações, P&D, 

inovação, entre outros fatores fundamentais para a existência da empresa, da produtividade e 

da competitividade. 

 
Tabela 7 – Distribuição do lucro líquido aos acionistas 

 

 
Lucro líquido e Distribuição aos acionistas 

 2012 2013 2014 2015 

Lucro líquido – em bilhões de US$ 5,613 11,953 1,231 7,373 

Valor distribuído aos acionistas – em 
bilhões de US$ 

5,613 11,953 1,231 7,373 

% do lucro líquido distribuído aos 
acionistas 100 100 100 100 

Fonte: http://www.nasdaq.com/symbol/f/financials?query=income-statement  
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Nesta categoria de análise gostaríamos de estender duas outras questões relativas à 

financeirização: as compensações aos executivos e os salários dos funcionários. Estes itens 

ajudam a analisar o processo de financeirização. 

 

4.2.6. Compensações aos executivos 

Na Ford há um salário anual para os diretores, opções de ações a longo e a curto prazo, 

prêmios com direito a ações restritas, enfim, várias compensações milionárias, fazendo com 

que em geral os ganhos anuais dos dirigentes sejam elevados em comparação com os 

trabalhadores restantes. A tabela 8 mostra os ganhos totais dos principais diretores e executivos 

da montadora Ford. 

        Tabela 8 – Ganhos totais – salários mais opções 
 

 Compensações aos diretores e executivos (anual) 

 2014 (em US$) 
Mark Fields 

CEO 
18.596.497,00 

John Lechleiter 
Diretor 

14.481.142,00 

Anthony Earley Jr 
Diretor Presidente Comitê de Compensações 

11.627.216,00 

Robert Shanks 
Vice-Presidente executivo 

Chefe Financeiro 
6.320.646,00 

Joseph Hinrichs 
Executivo 

6.092.630,00 

James Farley Jr 
Executivo 

4.494.764,00 

Fonte: http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=176639&privcapId=106335 
 

Não pretendemos neste trabalho fazer qualquer juízo de valor sobre ser correto ou não que haja 

compensações vultosas aos executivos. Apenas queremos com essa análise decompor os 

números agregados e procurar traduzi-los em categorias que reflitam a financeirização. Na 

Ford, como em outras grandes e bilionárias empresas, tornou-se comum a valorização dos 

executivos como forma de compensá-los pelo bom trabalho realizado, em termos de milhões 

de dólares anualmente. O mesmo não acontece com parcela expressiva dos outros 

trabalhadores, que recebem remunerações centenas de vezes menores do que os ganhos dos 

executivos. 
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4.2.7. Salários dos funcionários 

Na tabela 9 abaixo podemos conferir os salários dos trabalhadores mais numerosos da 

empresa, que em 2014 tinha 187 mil funcionários. Os montadores, por exemplo, coração da 

indústria, recebiam uma média de US$ 46 mil anualmente, centenas de vezes menos do que o 

CEO ganhou em 2014. Abaixo, inclusive, da média geral dos salários norte-americanos para 

todos os grupos étnicos, que em 2014 ficaram em US$ 53.657,00, segundo os dados do U.S. 

Census Bureau, órgão de pesquisa do departamento de Comércio (U.S. CENSUS BUREAU, 

2015, p.5).  

      Tabela 9 – Ganho dos trabalhadores 
 

 Salários dos Funcionários 
anual em US$ - agosto/2015 

 Min Máx 

Ajudante de serviços 17.881,00 57.320,00 

Assistente Administrativo 24.834,00 46.801,00 

Montador 25.907,00 68.086,00 

Engenheiro Elétrico 67.917,00 147.559,00 

Engenheiro Supervisor 64.535,00 154.628,00 

Gerente de grupo de Engenheiros 90.301,00 190.429,00 

 Fonte: http://www.payscale.com/research/US/Employer=Ford_Motor_Company/Salary/by_Job 

 

Esse salário médio do trabalhador mais numeroso da Ford, abaixo da média norte-americana, é 

várias vezes menor, mais arrochado e sem perspectivas de melhoria do que o dos executivos. 

Não há plano de valorização como há para os executivos, em caso de maiores lucros. A 

participação nos lucros e a garantia de emprego não são comparáveis aos incentivos aos 

executivos. A tabela 10 mostra os ganhos do CEO e quantas vezes ele significou sobre as outras 

profissões na Ford em 2014. 

 

      Tabela 10 – CEO e demais trabalhadores 
 

 
Proporção de vezes entre os salários dos 
funcionários e os ganhos totais do CEO 

2014 
 Min Máx Média 

Ajudante de serviços 324 1040 682 

Assistente Administrativo 397 748 572 

Montador 273 717 495 
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Engenheiro Elétrico 126 273 199 

Engenheiro Supervisor 120 288 204 

Gerente grupo de Engenheiros 97 205 151 

 Fonte: autor, com base na comparação dos dados das tabelas 8 e 9. 

 

Tais diferenças abissais entre os ganhos de profissionais que trabalham na mesma empresa 

expõem de um lado a normalidade das relações salariais no capitalismo, mas de outro lado a 

enorme desigualdade que continua imperando no atual sistema econômico mundial, com 

retratos observáveis inclusive nos países ricos e desenvolvidos.  

 

5. Conclusões 

Neste estudo conseguimos demonstrar que os lucros vindos das atividades financeiras 

da Ford são percentualmente maiores do que os lucros das atividades produtivas. Isso vem 

fazendo com que a empresa cada vez mais se dedique a atividades tipicamente financeiras, tal 

qual um banco ou outra instituição de crédito, cobrando juros pela venda financiada e 

incrementando sua participação no lucro geral da empresa. 

Os bancos e fundos de investimento bilionários foram os que mais adquiriram ações 

recentemente, cada vez tendo maior participação nas decisões e estratégias da montadora.  

O controle acionário é exercido por uma minoria de grandes acionistas e apenas 1,3% 

dos investidores detém 54% das ações, uma concentração excepcional. 

Os dirigentes passaram amplamente pelo mundo das finanças e levam para a empresa sua 

mentalidade financeirizada. 

E por fim, a política de dividendos tem seguido à risca a maximização do valor ao 

acionista, sendo que uma espécie de aliança tem se desenvolvido entre os executivos e os 

acionistas para haver em conjunto o compromisso do máximo de retorno simultaneamente ao 

pagamento de compensações milionárias, deixando o restante dos trabalhadores com salários 

mais baixos, em situação quase que crítica, com milhares deles com ganhos abaixo da média 

nacional norte-americana e centenas de vezes menores ganhos do que o CEO.  

Todos esses dados devem ser expostos e o conhecimento ampliado como forma de contribuir 

com a agenda de pesquisa da sociologia econômica e da financeirização. 
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