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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Mercados cada vez mais globalizados estão
impulsionando as empresas a se tornarem mais
competitivas, o que acelera a disputa e competição mais
acirrada pelo seu espaço, forçando‐as a buscarem de
forma contínua o aperfeiçoamento e os diferenciais
competitivos que estimulam a criação de algo novo para
oferecer aos seus clientes. Devido a essas mudanças, as
organizações estão ficando mais criteriosas nas suas
decisões, na realização de suas atividades, na
elaboração e na execução de suas estratégias. Este
trabalho teve como objetivo identificar as estratégias de
marketing do setor de moto peças a partir da percepção
dos empresários. Para tanto, caracterizou‐se o setor de
moto peças localizado no centro comercial de Fortaleza,
além da identificação das principais estratégias de
marketing e estratégias funcionais utilizadas pelos
empreendedores do setor pesquisado. O estudo é de

abordagem qualitativa, cunho descritivo e faz um
levantamento junto aos empresários do setor. A
pesquisa está fundamentada nos conceitos definidos
por Harrison (2005) sobre estratégias funcionais de
marketing. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevistas junto aos gestores. Os resultados da
pesquisa revelaram que os empreendedores do setor de
moto peças consideram‐se bem sucedidos e percebem o
desenvolvimento crescente de suas empresas.
Constatou‐se que há uso prático de ferramentas
mercadológicas, mesmo que forma ainda incipiente,
necessitando de um aprimoramento e desenvolvimento,
bem como a inclusão de novas táticas, o que pode
contribuir para que as organizações deste segmento
possam melhorar as suas estratégias de marketing e
alavancar as suas vendas.

PALAVRAS‐CHAVE: Estratégia, Marketing, Moto Peças.

MARKETING STRATEGIES IN THE STUDY OF BUSINESS SECTOR OF MOTORCYCLE PARTS
ABSTRACT
Increasingly globalized markets are driving companies to
become more competitive , which accelerates the
dispute and tougher competition for space , forcing
them to continuously seek improvement and
competitive advantages that encourage the creation of
something new to offer their customers . Due to these
changes , organizations are becoming more thoughtful
in their decisions , in conducting its activities , the
preparation and implementation of their strategies . This
study aimed to identify the marketing strategies of
motorcycle parts industry from the perception of
entrepreneurs . To this end, characterized the sector of
motorcycle parts located in the commercial center of
Fortaleza , in addition to identifying the key marketing
strategies and functional strategies used by

entrepreneurs researched sector. The study has a
qualitative approach and descriptive research is a survey
of the business sector. The research is based on the
concepts defined by Harrison ( 2005) on functional
marketing strategies . Data collection was conducted
through interviews with the managers . The results of
the survey revealed that entrepreneurs of motorcycle
parts industry consider themselves successful and
realize the growing development of their companies . It
was found that there is practical use of marketing tools ,
though still incipient , requiring improvement and
development as well as the inclusion of new tactics ,
which may contribute to the organizations in this
segment to improve their marketing strategies and
leverage their sales .this vocation requires.

KEY‐WORDS: Strategy. Marketing. Motorcycle Parts.
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AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING EM ESTUDO DE EMPRESAS DO SETOR DE MOTOPEÇAS
INTRODUÇÃO
Os mercados cada vez mais globalizados estão impulsionando as empresas a se tornarem
mais competitivas. Esse fato leva a uma acelerada disputa e uma competição mais acirrada pelo
seu espaço, forçando‐as a buscarem de forma contínua o aperfeiçoamento e os diferenciais
competitivos que estimulam a criação de algo novo para oferecer aos seus clientes. Devido a
essas mudanças, as empresas estão ficando mais criteriosas nas suas decisões, na realização de
suas atividades, na elaboração e na execução de suas estratégias. No novo ambiente empresarial,
a concorrência de novos produtos, as alianças feitas entre empresas não são mais uma escolha,
mas sim um planejamento, uma saída estratégica.
Diante desse cenário, as organizações que desejam continuar competitivas no mercado
devem desenvolver estratégias de marketing que agreguem valor aos seus produtos ou serviços.
A estratégia de marketing tem sido uma ferramenta bastante eficiente nos resultados alcançados
pelas organizações. Toma‐se como referência esse novo cenário organizacional e as diferentes
formas de percepções de gestores que percebem a real importância dessas relações dos
diferentes tipos e modelos de estratégias adotados acerca da visão de cada gestor, levando em
consideração o negócio e suas atividades.
O trabalho foi desenvolvido no setor de moto peças em Fortaleza, o qual se compõe por
comércios varejistas de micro empresas e empresas de pequeno porte. As mudanças nesse setor
ocorrem com muita rapidez, pois é fácil o acesso aos fornecedores dos produtos, havendo a
necessidade de estar sempre atualizado no que diz respeito ao atendimento, oferta, criatividade
e diferencial. Nesse contexto, o estudo se concentra nas principais práticas de mercado desse
setor. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo geral identificar as principais estratégias de
marketing utilizadas no setor de moto peças em Fortaleza a partir da percepção dos empresários
presentes no setor. Para operacionalizar o objetivo geral, propõem‐se também os seguintes
objetivos específicos: caracterizar o setor de moto peças localizado no centro comercial de
Fortaleza; e descrever as principais estratégias funcionais de marketing utilizadas no setor.
Como pressuposto de pesquisa, acredita‐se que o setor adota, essencialmente,
estratégias funcionais de custos, com facilidades de preço e modos de pagamento facilitados. A
pesquisa justifica‐se como contribuição para discutir estratégias para o setor, na região, que tem
crescido, mas não possui estudos setoriais ou trabalhos sobre seu perfil ou sua estrutura de
funcionamento. O principal papel do marketing é fazer com que isso aconteça, é criar inúmeras
possibilidades de venda como satisfação, é despertar o desejo no cliente, é conhecer e entender
tão bem o consumidor para que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda sozinho. A
pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. Utilizou‐se como instrumento de coleta de
dados a entrevista aos empreendedores do setor de moto peças instalada em Fortaleza no
centro da cidade.
BREVE REVISÃO SOBRE ESTRATÉGIAS DE MARKETING
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O termo estratégia vem do grego strategos, que significa a arte do general. As empresas,
como os exércitos, articulam objetivos, planos e traçam metas que consideram o ambiente
empresarial de maneira parecida ao setor militar em relação ao ambiente de batalha, ou seja, o
ambiente de concorrência. Os comandantes analisam e estudam os pontos fortes e fracos dos
adversários e procuram agir nos espaços identificados, aproveitando as possíveis oportunidades
e defendendo‐se das ameaças. Segundo Porter (1998, p. 5), “estratégia é a busca deliberada de
um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. Para
qualquer empresa, a busca é um processo interativo que começa com o reconhecimento de
quem somos e do que temos nesse momento”.
Kotler (2000) corrobora a ideia de Porter no momento em que enfatiza que uma
organização estrategicamente posicionada realiza atividades diferentes de seus rivais ou realiza
atividades similares de maneiras diferentes. No entanto, Oliveira (1999) afirma que estratégia é
um conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da empresa
no ambiente. Pode‐se falar que estratégia é definida como um caminho, ou maneira, ou ação,
estabelecida e adequada para alcançar os resultados das organizações, representados por seus
objetivos, desafios e metas a serem alcançadas.
De uma maneira mais genérica Thompson (2003) caracteriza que a estratégia, em
verdade, é o planejamento do jogo da gerência para reforçar a posição da organização no
mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho. A estratégia
corrente é indicada pelo padrão predominante de mudanças competitivas e abordagens
comerciais; quaisquer mudanças e abordagens novas são sinais de como a estratégia corrente
pode ser aprimorada ou remodelada.
Porter (1998) afirma que os elementos primordiais para competição entre as indústrias
são: capacidade de entender o comportamento competitivo de vários elementos no qual
concorrentes, clientes, dinheiro, pessoas e recursos se incorporam continuamente de forma que
a interação aconteça; a capacidade de utilizar essa compreensão para supor como um dado
movimento estratégico vai alterar o equilíbrio e ambiente competitivo; recursos que possam ser
permanentemente aplicados em novos usos mesmo se os benefícios consequentes só aparecem
a longo prazo; a capacidade de prever riscos e lucros e certeza suficientes para justificar o
investimento; disposição de agir.
A estratégia envolve tudo e requer comprometimento e dedicação por parte de toda
organização. A incapacidade de qualquer competidor em reagir, reorganizar e alocar seus
próprios recursos contra um movimento estratégico de um rival pode virar todo relacionamento
competitivo de pernas para o ar. E é por isso que a competição estratégica comprime o tempo. A
competição natural não tem nenhuma dessas características. Segundo Las Casas (2009, p. 2),
antes de analisar o assunto, convém esclarecer o termo em inglês, “no Brasil por volta de 1954, o
marketing foi traduzido como mercadologia, quando sugiram os primeiros movimentos para
implantação de curso específico em estabelecimento de ensino superior, desde então tem sido
adotada essa expressão”.
De acordo com a definição da Associação Americana de Marketing, pode‐se entender
que marketing consiste no planejamento das quatro variáveis do composto mercadológico, já
discutidas. Esta definição sugere, entretanto, que o marketing sempre foi praticado, uma vez que
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em qualquer época da comercialização as variáveis sempre foram utilizadas, variando apena seu
grau de utilização, muitas vezes imposto pelo desenvolvimento tecnológico do período.
Antigamente, alguns produtos, por exemplo, eram comercializados, sem muita
preocupação, com a embalagem, pois sua importância cresceu com o desenvolvimento do
autosserviço. A promoção poderia ser feita principalmente através da venda pessoal, ou mesmo
de um anúncio em jornal, devido à inexistência de outros veículos em certos períodos e que hoje
permitem a massificação. O transporte era geralmente mais lento, pois não existiam no passado
veículos rápidos e seguros como hoje.
O marketing é uma disciplina desenvolvida em épocas recentes, que, embora inclua
todas essas atividades, estas são bastante diferenciadas de épocas anteriores. A evolução do
conceito de marketing passou a considerar o relacionamento como forma de se obter vantagem
competitiva em um ambiente comercial cada vez mais concorrido. A satisfação dos desejos e
necessidades dos consumidores evoluiu para a oferta de valor para clientela, ou seja, os
benefícios que os clientes recebem na oferta comercial e o valor que pagam por eles. A
Associação Americana de Marketing (2004) redefiniu marketing como: “O marketing é uma
função organizacional e um conjunto de processos que evolvem a criação, a comunicação e a
entrega de valor para o cliente, bem como a administração do relacionamento com eles, de
modo que beneficie a organização e o seu público interessado”. (LAS CASAS, 2009, p. 7)
Muitas pessoas pensam em marketing apenas como vendas e propaganda. Isso não
causa nenhuma surpresa; afinal todos os dias somos informados com comerciais de televisão,
campanhas de mala direta de telemarketing e ofertas na Internet. De acordo com o guru da
administração, Peter Drucker explica: “O objetivo do marketing é tornar a venda desnecessária.
Vendas e propaganda são apenas peças de um “mix de marketing” um conjunto de ferramentas
de marketing que operam juntas para satisfazer as necessidades dos clientes e construir
relacionamentos com eles”. (Kotler, 2007, p. 4)
Assim, uma organização deve tentar oferecer produtos que satisfaçam as necessidades
dos clientes por meio de um conjunto coordenado de atividades que também permita que a
organização alcance as suas metas. A satisfação do cliente é o foco principal do conceito de
marketing, ou seja, a sua essência é desenvolver trocas satisfatórias nas quais tanto os clientes
quanto as empresas se beneficiem. O processo de marketing consiste em analisar as
oportunidades de marketing, pesquisando e definindo mercados‐alvos, delineando estratégias,
planejando programas e organizando, implementando e controlando o esforço de marketing
(Kotler 2000). De acordo com os pensamentos de Perreault (1997), uma estratégia de marketing
especifica um mercado‐alvo e um composto de marketing relacionado. Trata‐se de uma situação
ampla que representa o que uma empresa fará em determinado mercado.
Para Cobra (1992), o plano de marketing ajuda a identificar as oportunidades mais
promissoras no negócio para a empresa. Mostra como penetrar com sucesso, obter e manter as
posições desejadas nos mercados identificados. Efetivamente, o plano de marketing é a base na
qual os outros planos da empresa devem ser montados; define as metas, princípios,
procedimentos e métodos que determinam o futuro; é efetivo, desde que envolva um
compromisso por parte de todos os que contribuem para o sucesso, do presidente ao funcionário
da expedição da embalagem, e a medida também que ele esteja atualizado com o sempre
mutável meio ambiente mercadológico. O uso da matriz de planejamento de marketing ajuda a
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organizar o planejamento de objetivos específicos de mercado e as estratégias e programas para
atingi‐los. A matriz compreende quatro colunas: a) Metas e Objetivos da empresa: o que a
empresa quer realizar; b) Objetivos de Marketing: o que o marketing fará para ajudar a conseguir
os objetivos da empresa; c) Estratégias de Marketing: as maneiras específicas nas quais o
marketing se propõe a alcançar seus objetivos e d) Programas de Marketing: especificar o quê,
quem, quando, onde, como, e por que implementar as estratégias para realizar os objetivos de
marketing.
Pride e Ferrel (2001) acredita que uma estratégia de marketing articula o melhor uso dos
recursos e táticas da empresa para atingir seus objetivos de marketing, quando implementada
apropriadamente, também possibilita que a empresa atinja seus objetivos corporativos e de
unidade de negócio. O processo começa com uma análise setorial detalhada dos pontos fortes e
fracos da organização e com a identificação de oportunidades e ameaças dentro do ambiente de
marketing, sendo assim a empresa poderá estabelecer ou revisar sua missão e metas e, então,
desenvolver estratégias corporativas para alcançar essas metas. Cada área funcional da
organização (marketing, produção, finanças, recursos humanos) estabelece seus próprios
objetivos e desenvolve estratégias para atingi‐los. Para atingir os objetivos de marketing, uma
organização precisa desenvolver uma estratégia de marketing, o que inclui identificar e analisar
um mercado‐alvo e desenvolver um mix de marketing para satisfazer os indivíduos desse
mercado.
Harrison (2005) explica que a estratégia de marketing surge a partir do modelo
cumulativo de decisões tomadas pelos funcionários que interagem com clientes e desempenham
atividades de marketing. Para dar apoio às estratégias de crescimento, o departamento de
marketing identifica oportunidades de novos clientes, sugere oportunidades de produtos, cria
programas de propaganda e promoção, organiza canais de distribuição e cria política de preços e
de serviços a clientes que ajudam a posicionar os produtos da companhia nos grupos apropriados
de clientes. O autor considera a Estratégia de Marketing como um plano para coletar
informações sobre clientes ou potenciais clientes e usá‐las para projetar demanda futura, prever
ações dos concorrentes, identificar novas oportunidades de negócios, criar novos produtos e
serviços e vender produtos e serviços. A Liderança de custos exige canais de distribuição e
atividades de desenvolvimento de produto e mercado de baixo custo; a diferenciação exige
conhecimento de atributos valorizados pelo cliente (HARRISON, 2005). O autor aponta
referências importantes que devem ser observadas e permitem avaliar as escolhas da empresa
quanto aos aspectos funcionais de marketing.
Parnell (2007) acredita que, na formulação das estratégias funcionais, as estratégias
buscadas pelas áreas funcionais de uma unidade de negócio – os administradores devem estar
cientes de que essas funções são inter‐relacionadas. Cada área funcional, para realizar o seu
propósito, é obrigada a mesclar as suas atividades com as de outros departamentos funcionais. O
sucesso estratégico, em geral, exige que todas as atividades funcionais estejam intimamente
integradas de modo que suas operações mesclem‐se umas com as outras de forma homogênea,
Segundo Wrigth, Kroll e Parnell (2007).
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
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Gil (2002) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida
quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a
informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser
adequadamente relacionada ao problema. A pesquisa exploratória busca levantar informações
sobre um determinado objeto, delimitando, assim, um campo de trabalho, mapeando as
condições de manifestações desse objeto, Severino (2007). Para Andrade (2003), pesquisa é um
conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo
encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.
Este trabalho trata‐se de uma pesquisa exploratória e descritiva, sendo dividida em duas
etapas, pesquisa exploratória em que faz parte o referencial teórico, e a pesquisa descritiva
acerca da entrevista de campo quanto às estratégias de marketing utilizadas no setor de moto
peças em Fortaleza, no polo comercial. Para Gil (2002), toda e qualquer classificação se faz
mediante algum critério. Com relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus
objetivos gerais. De acordo com o estudo, tem como objetivo geral analisar as estratégias de
marketing do setor de moto peça de Fortaleza a partir da percepção dos empresários presentes
no setor.
A pesquisa exploratória é considerada o primeiro passo de todo trabalho científico. São
finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quanto à bibliografia, proporcionar maiores
informações sobre determinado assunto, facilitar a delimitação de um tema de um trabalho,
definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque
para o trabalho que se tem em mente. Através da pesquisa exploratória, avalia‐se a possibilidade
de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado assunto.
Entretanto, ainda segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então o
estabelecimento de relações entre variáveis. Para Andrade (1997), as fontes primárias são
constituídas por obras ou textos originais, material ainda não trabalhado, sobre determinado
assunto. As fontes primárias, pela sua relevância, dão origem a outras obras, que vão formar uma
literatura ampla sobre aquele determinado assunto. As fontes primárias englobam as obras que
ainda não foram analisadas ou interpretadas e constituem o subsídio das pesquisas documentais.
A análise dos dados será feita de modo qualitativo através do posicionamento das
empresas e terá um aporte quantitativo para verificar as estratégias de marketing e funcionais
apontados pelos respondentes. Segundo Gil (2002), muitos estudos de campo possibilitam a
análise estatística de dados, sobretudo quando se valem de questionários ou formulários para
coleta de dados. No entanto, diferentemente dos levantamentos, os estudos de campo tendem a
utilizar várias técnicas de coletas de dados.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Segundo a Assomotos (2012) Associação Cearense das Empresas Revendedoras,
Distribuidoras e Prestadoras de Serviços de Moto peças, Fortaleza está reconhecida como a
capital regional do setor de moto peças. O polo comercial situado na Rua Clarindo de Queiroz é a
prova que o mercado de varejo está em alta. A instituição surgiu no mercado cearense no ano de
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2004 e existe a oito anos, tendo como principal objetivo promover o segmento de motocicletas
defendendo e fortalecendo os associados e, assim, ser reconhecida pela sociedade como a
legítima representante do setor de moto peças no estado do Ceará. De acordo com os dados
divulgados no site da associação Assomotos, estão cadastradas, atualmente, 59 empresas
varejistas, considerando que a concentração dessas empresas está situada no polo da Rua
Clarindo de Queiroz no centro da cidade.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada uma entrevista individual com um
colaborador de cada empresa entrevistada dentre 15 empresas selecionadas do polo comercial
da Rua General Clarindo de Queiroz, no centro de Fortaleza. Os resultados dessa entrevista
permitiram levantar dados sobre a empresa quanto a sua característica de regime jurídico,
segmento, tempo de existência no mercado, porte e local de existência. Sobre os entrevistados,
pode‐se apurar, quanto ao perfil, incluindo informações de idade, tempo de empresa, grau de
escolaridade, o seu papel na empresa e tempo de atuação na mesma. A pesquisa de campo
aconteceu no polo comercial do setor de moto peças onde se encontra a maior representação
desse setor.
A entrevista foi realizada em quinze empresas no centro comercial, e todas as questões
formuladas foram fechadas e objetivas. Quanto ao regime jurídico das empresas, dez delas são
firmas individuais e apenas cinco são sociedades limitadas. Sete das quinze empresas vendem
somente produtos peças e acessórios e oito se caracterizam como comércio e serviços. Todas
elas são genuinamente cearenses, e, com relação ao tempo de existência, a mais nova no
mercado tem um ano e a mais antiga no mercado possui trinta e seis anos. A empresa mais
antiga, com trinta e seis anos no mercado, vem mudando a sua linha de produtos e serviços, a
mesma tem procurado acompanhar as tendências de mercado, pois ela se encontra no mercado
desde que a moto era uma lambreta. O porte das empresas divide‐se da seguinte forma: nove
está caracterizada como micro empresa e seis como empresa de pequeno porte de acordo com
as exigências de faturamento anual.
O perfil dos entrevistados está na faixa etária de 22 (vinte e dois) a 46 (quarenta e seis
anos), com o nível de escolaridade entre primeiro e segundo grau do ensino médio. Foram
entrevistados seis proprietários, cinco gerentes, dois vendedores e dois caixas. Apesar de os
quatro entrevistados serem do nível operacional, assim mesmo eles apresentaram bastante
clareza em relação às perguntas direcionadas às estratégias de marketing, aplicadas na empresa
em estudo. Por se tratar de empresas pequenas, o contato dos colaboradores com os processos,
estratégias e políticas de gestão é totalmente direto, tornando mais fácil o entendimento e o
envolvimento com a organização.
As estratégias de marketing de uma empresa estão relacionadas com preço, produto,
serviço e promoção. Porém, antes de analisar as informações pertinentes à pesquisa, vale
ressaltar que o relacionamento das empresas versus cliente dá‐se através do relacionamento
direto com os clientes. As empresas pesquisadas preocupam‐se com a satisfação do cliente com
os produtos vendidos e os serviços realizados. Procuram atender em domicílio as necessidades
dos clientes através de serviços mecânicos. O agendamento de horário com mecânicos também é
um diferencial competitivo, pois nem todas as empresas oferecem esse mesmo serviço. Em
relação ao banco de dados com nome, telefone, endereço, e‐mail, algumas empresas se
preocupam em fazer mesmo que seja de forma manual.
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No que se refere às estratégias de marketing do setor de moto peças em lojas
localizadas no centro comercial de Fortaleza, os dados permitiram identificar que o público alvo
são motociclistas; de um modo geral, moto taxistas, empresas que prestam serviços
terceirizados, motoqueiros profissionais que fazem trilhas, e pessoas que adquirem o produto
para beneficio e consumo pessoal. Quanto ao posicionamento do produto, este é específico para
cada modelo. São peças feitas em fábricas nacionais e importadas. Alguns produtos precisam de
manutenção periódica e os mesmos não podem sofrer alteração para o modelo. Frente ao
mercado, está caracterizado o tipo de produto como commodity através da informação coletada
dos quinze respondentes.
O mix de produtos ofertados pelas empresas está entre muito variado e variado,
evidenciando que as mesmas têm certa preocupação para as necessidades e desejos dos clientes.
O grau de variedade está classificado como forte a alto, apenas três como regulares. O mix de
produtos é muito extenso, pois essas empresas trabalham com várias marcas de produtos para
diferentes modelos e anos de motocicletas. Portanto, oferecem desde a peça mais simples, como
uma lâmpada, até o acessório mais atual, para os modelos estilo de trilha.
No que diz respeito à qualidade dos produtos, vai depender da escolha do cliente e da
linha do produto. Existem produtos paralelos que atendem à necessidade e que não possuem
garantia pelo fornecedor, como também tem produtos originais de fábrica, que são
diferenciados e mais caros, pois proporcionam ao cliente mais segurança, qualidade e garantia
para troca se os mesmos apresentarem problemas.
A estratégia de preços consiste em preços baixos com descontos, pois se acredita que,
com a concorrência elevada, não se pode ter um preço bastante elevado, pois provocará a
diminuição de vendas. Em relação aos benefícios, para o cliente adquirir o produto, o pagamento
é facilitado através de pagamento à vista com desconto, cartão e cheque com parcelamento e de
acordo com o valor da compra.
O setor de moto peças é bastante popular e, devido a isso, os lojistas quase não
investem recursos com divulgação de seus produtos, a maior parte deles acredita que o seu
marketing é com a venda direta, boca a boca, que reforça a imagem da empresa. A propaganda
em mídia impressa é feita em algumas empresas. Somente dois lojistas têm suas empresas
divulgadas na Internet através de site, e dois participam de eventos com exposição dos produtos.
Quanto aos canais de distribuição, é fácil o acesso a todos os lojistas entrevistados, tanto de
origem local como os de outros estados. Com esta facilidade, não existe barreira com o
fornecedor. Nenhum dos entrevistados possui algum contrato de exclusividade com os
fornecedores para a venda dos produtos.
A preocupação dos lojistas é evidente por não terem uma oficina mecânica. Os serviços
oferecidos são realizados na própria calçada da empresa. Alguns casos são levados para as
retificas onde são realizados os trabalhos mais elaborados. A política de serviços para os clientes
mantidos existe com muita flexibilidade e qualidade. Acredita‐se que o cliente tem que ser
prioridade e que, sendo bem tratado através de um bom relacionamento, continue mantendo
uma boa parceria, e assim se obtém a fidelização de seus clientes. A pesquisa de mercado está
relacionada ao cuidado e à frequência, e o maior número dos lojistas demonstra a preocupação
com seus concorrentes.
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Os resultados obtidos com a realização da pesquisa apontam que as características e a
forma de atuação das empresas são muito parecidas, ou seja, seguem a mesma linha de trabalho.
Existe um grau bastante elevado quanto à concorrência dos comércios varejistas, e um ponto
bastante importante é a falta de tecnologia em relação à forma de trabalho, e em grande parte
das empresas entrevistadas o controle de produtos, estoque e vendas ao cliente é feito de forma
manual. Verifica‐se grande homogeneidade nas estratégias de marketing utilizadas por parte das
empresas do setor, inclusive quanto aos produtos e serviços que representam uma linha estável
cuja variedade mostra‐se, de forma frequente e sistemática, à disposição do consumidor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na análise dos resultados, pode‐se concluir que as empresas do setor de moto
peças vendem commodities, seu mix de produtos é muito variado e extenso. A estratégia de
preços adotada consiste em preços baixos com descontos e a abordagem de marketing
predominante é com a venda direta, no canal informal do boca a boca. Os canais de distribuição
são locais de fácil acesso, e o fornecimento de produtos é independente, pois nenhum dos
lojistas possui contrato de exclusividade com os fornecedores para a venda dos produtos.
Percebeu‐se que as empresas têm conseguido se manter e pode‐se afirmar que as
empresas inseridas no polo comercial da Rua Clarindo de Queiroz, em Fortaleza – CE têm
conseguido atrair clientes dos diferentes bairros de Fortaleza. Alguns pontos fortes foram
identificados: preocupação com a satisfação do cliente; interesse de fidelização; definição de
preços justos com políticas de descontos; oferecimento de produtos de qualidade e com
garantia.
Porém, através dos resultados da pesquisa, percebe‐se que existem algumas ações de
marketing que poderiam ser tomadas e inseridas na gestão para se tornar um mercado mais
competitivo, como aquisição de cliente jurídico, parceria com os fornecedores de exclusividade
de linha de produto, desenvolvimento de um programa especifico de gestão, serviços de mala‐
direta, programa de fidelização, oferecimento de mais promoções, divulgação em mídia,
pesquisa de mercado, desenvolvimento de um plano de marketing. Novos estudos direcionados à
área podem abordar a forma de fidelização dos clientes e verificar os aspectos de relacionamento
adotados pelo setor.
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RESUMO
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar é uma política pública que tem por objetivo
fortalecer a agricultura familiar, mediante a concessão
de crédito para atividades rurais com o emprego direto
da força de trabalho do produtor rural e de sua família,
objetivando a geração de ocupação e manutenção do
homem e da mulher no campo. Neste contexto, esta
pesquisa busca investigar as ações de Ecoeficiência que
um dos Bancos Públicos está incentivando na concessão
de créditos do PRONAF no estado da Paraíba. Para
alcançar os objetivos propostos neste artigo utilizou‐se

como metodologia a aplicação de questionário aos
gerentes responsáveis pela concessão do crédito do
PRONAF. A pesquisa identificou que o Banco público
analisado orienta ações ecoeficientes na concessão de
crédito a fim de estimular os tomares de crédito da linha
do PRONAF a adotarem e praticarem ações
socioambientais em seus negócios.

PALAVRAS‐CHAVE: Responsabilidade Socioambiental, Ecoeficiência, PRONAF.

ECO EFFICIENCY IN A PUBLIC BANK: AN INVESTIGATION ON THE PRONAF PARAÍBA.
The National Program for Strengthening Family
Agriculture is a public policy that aims to strengthen
family agriculture by lending to rural activities with
direct employment of the labor force of the farmer and
his family, aiming at generating jobs and maintenance of
man and woman in the field. In this context, this
research aims to investigate the actions of an Eco‐
efficiency of public banks is encouraging lending in the

PRONAF in the state of Paraíba. To achieve the proposed
objectives of this article was used as methodology the
use of questionnaire to the managers responsible for
granting credit the PRONAF. The research identified that
the public Bank analyzed guides ecofriendly actions in
granting credit to stimulate thou shalt take the credit
line of the PRONAF to adopt and practice environmental
initiatives
in
their
business.

KEY‐WORDS: Environmental Responsibility, Eco‐efficiency, PRONAF.
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ECOEFICIENCIA EM UM BANCO PÚBLICO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O PRONAF NA PARAÍBA.
1. INTRODUÇÃO
Baseado na ideia da gratuidade da natureza e da livre disposição de resíduos e rejeitos, o modelo
de crescimento econômico vigente até a década de 1960 ignorava as inter‐relações entre a
sociedade, economia e o meio ambiente. Este cenário modificou‐se a partir de fins da década de
60 e início da década de 70 quando começam a surgir análises do impacto de restrições
ambientais sobre o crescimento econômico, e deste sobre o meio ambiente. Entre essas análises
podemos citar o Relatório do Clube de Roma, que propõe o crescimento econômico zero e
influenciou, de maneira decisiva, o debate na conferência de Estocolmo. O debate sobre as inter‐
relações entre o sistema econômico e o ecossistema estimulou várias organizações internacionais
a montarem uma estrutura institucional para debater o meio ambiente. Em 1983 as Nações
Unidas instituíram a Comissão Mundial para o meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD), onde
após uma série de audiências com lideres de governo e a sociedade ouvidos em todo o mundo
sobre questões relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento, em 1987 publicou o
Relatório de Brundtland.
O Relatório de Brundtland inova ao propor um novo conceito de desenvolvimento que busque
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, o fim da pobreza
no mundo. Esse novo conceito ficou conhecido como Desenvolvimento Sustentável, tendo como
definição aquele que “atenda às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de
as gerações futuras atenderem às suas” (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p.9).
Numa tentativa de delinear a discussão do Desenvolvimento Sustentável na iniciativa privada, o
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – Conselho Mundial de Negócios
para o Desenvolvimento Sustentável – introduz, em 1992, o conceito de ecoeficiência. De acordo
com Munk, Cella‐de‐Oliveira & Bansi (2011, p.5), a ecoeficiência pode ser entendida como “um
elemento da sustentabilidade organizacional que descreve a combinação ideal do
desenvolvimento ambiental com o desenvolvimento econômico, ao passo que aborda a redução
dos impactos ambientais e a promoção da utilização racional dos recursos naturais e humanos”.
Neste sentido, percebe‐se que o principio da ecoeficiência incentiva a prosperidade econômica
com a utilização eficiente dos insumos de produção e assim reduzindo os custos econômicos e os
impactos ambientais causados pela atividade produtiva. Considerando que os bancos podem
cumprir um papel de orientadores para que os tomadores de crédito adotem práticas
sustentáveis de produção e de consumo consciente, as instituições financeiras públicas e o
Ministério do Meio Ambiente assinaram, em 1995, o Protocolo de Responsabilidade
Socioambiental. Este Protocolo tem por objetivo definir políticas e práticas bancárias
precursoras, multiplicadoras e exemplares em harmonia com a responsabilidade socioambiental
e com o desenvolvimento sustentável (MMA, 2008).
Sendo signatário do Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental, os Bancos
Públicos do Brasil operacionaliza vários programas de cunho social, entre eles o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. É neste cenário, que se faz
importante conhecer as ações desenvolvidas pelos Bancos a fim de disponibilizar linhas de
crédito para setores que pautam pela sustentabilidade ambiental. A partir desta problemática
surge a questão central deste estudo: Quais as ações de Ecoeficiência que o Banco Público está
incentivando na concessão de créditos do PRONAF no estado da Paraíba?
O PRONAF é uma política pública que tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar, mediante
a concessão de crédito para atividades rurais com o emprego direto da força de trabalho do
produtor rural e de sua família, objetivando a geração de ocupação e manutenção do homem e

da mulher no campo. Sendo assim, percebe‐se que o PRONAF, buscando a sobrevivência da
agricultura familiar, “colaborou diretamente para as inclusões bancária e social do agricultor
familiar e indiretamente para a geração de emprego e renda no campo” (LEAL, 2010, p. 70).
Neste contexto, tomando como ponto de partida a análise das concessões de crédito do PRONAF,
o presente estudo pretende analisar as práticas de Ecoeficiência em um dos Bancos Públicos
brasileiro na concessão de crédito do PRONAF no estado da Paraíba.
Além desta introdução, este trabalho está organizado em mais quatro seções. A segunda traz
uma revisão bibliográfica sobre os temas Responsabilidade socioambiental, Ecoeficiência,
Protocolo Verde, Microcrédito e PRONAF. A terceira apresenta os procedimentos metodológicos.
A quarta seção revela os resultados encontrados. Por fim, na última seção são apresentadas as
considerações finais.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2. Ecoeficiência e responsabilidade socioambiental em Bancos Públicos
Para uma melhor compreensão acerca da responsabilidade socioambiental do setor bancário no
que se refere à concessão de créditos para o financiamento da agricultura familiar, este tópico
versará, em linhas gerais, sobre conceitos de Ecoeficiência e Responsabilidade Socioambiental no
setor bancário e sobre a importância do PRONAF como crédito fundamental de apoio à
agricultura familiar.
2.1 Ecoeficiência
A massificação das atividades econômicas veio acompanhada de transformações ambientais,
como o aumento na utilização de fontes de energia não renovava. A preocupação com os
problemas socioambientais decorrente desta massificação envolveu a sociedade na busca de
soluções para conter este fenômeno, incluindo nestas indagações o questionamento sobre o
papel desempenhado pelas empresas e a postura do setor bancário na concessão de créditos
para o setor produtivo. Na busca por respostas para esse novo contexto as empresas veem
adotando práticas de Ecoeficiência em suas atividades. De acordo com Vilela Jr e Demajorovic
(2006) e Salgado (2004), a primeira proposta de Ecoeficiência aconteceu em 1990, na Suécia,
durante o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), pelos
pesquisadores Schaltegger e Sturm. Em 1992, no Rio de Janeiro, por ocasião da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida
como ECO‐92, estes dois pesquisadores defenderam o conceito da Ecoeficiência que
rapidamente se popularizou entre os executivos de todo o mundo como uma ferramenta voltada
à responsabilidade social e ambiental no âmbito empresarial, tais como produção limpa,
produção mais limpa, e a prevenção à poluição, conceitos estes essenciais para o entendimento
de que o crescimento econômico pode ser conciliado com o desempenho ambiental. A
Ecoeficiência é a ação que reduz o impacto ao meio ambiente e aumenta a rentabilidade da
empresa, devido à empresa produzir com menos recursos naturais e otimizar o uso de energia.
Diante da importância do setor bancário para financiamento das empresas, especialmente dos
bancos de desenvolvimento, em 1995 foi lançado o Protocolo Verde, sendo este relançado em
2008, intitulado como ‘Novo Protocolo Verde’, o qual contempla critérios socioambientais para o
financiamento de projetos e aplica os conceitos de Ecoeficiência rumo ao Desenvolvimento
Sustentável.
2.2 Responsabilidade Socioambiental (RSA) no setor bancário
De maneira simplista, a RSA pode ser entendida como um conjunto de ações que expressam o
compromisso permanente que a organização deve ter para com a sociedade e com o meio
ambiente. A RSA atende à crescente conscientização da sociedade no que diz respeito à

necessidade de conciliar as atividades econômicas com a minimização de impactos sociais e
ambientais decorrentes do processo produtivo das empresas.
As empresas assumem o compromisso de ações sustentáveis perante a sociedade, ao se
adaptarem aos modelos desenvolvimento sustentáveis sugeridos no Relatório Brundtland, que
enfatizou a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e
consumo adotado pela sociedade, a fim de diminuir os riscos do uso excessivo dos recursos
naturais, desta forma propõem um desenvolvimento socioambiental de modo que a empresa
atenda todas as suas expectativas em sinergia com seus stakeholders1, de maneira que concilie
seu desenvolvimento econômico com atitudes sustentáveis (BARBIERI & CAJAZEIRA, 2009).
A preocupação com as questões socioambientais chegou às instituições financeiras, sendo
iniciada, segundo Santos Jr. (2008), em Nova Iorque (1992) quando 32 instituições financeiras, de
23 países diferentes, assinaram a Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento Sustentável, comprometendo a observar em suas operações financeiras a
questão ambiental na análise e na concessão de créditos. No Brasil o marco histórico ocorreu em
1995 com a criação do Protocolo Verde. O Ministério do Meio Ambiente e Instituições
Financeiras Públicas controladas pelo Governo Federal (Banco do Brasil, Banco do Nordeste,
Banco da Amazônia, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil), assinaram a
Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável em 5 de Novembro de 1995, conhecida
como Protocolo Verde do qual tem como objetivo definir e propor políticas e práticas bancárias,
com a meta de promover o desenvolvimento socioambiental de modo que não comprometa as
necessidades de gerações futuras. Segundo Souza (2005, p.274) “para submeter esse documento
à apreciação do presidente da República, o grupo de trabalho elaborou um relatório, com
ponderações relevantes sobre o papel do Estado e das instituições financeiras na área
ambiental”. Em 2008 o Protocolo Verde foi revisado sendo denominado de Protocolo de
Intenções pela Responsabilidade Socioambiental (Novo Protocolo Verde) onde os bancos
públicos atualizaram o compromisso com o Protocolo Verde e se comprometeram a empreender
políticas e práticas bancárias de RSA para a promoção do desenvolvimento sustentável (MMA,
2008). Em síntese, os princípios norteadores presentes no Novo Protocolo Verde são:





Financiar o desenvolvimento com sustentabilidade;
Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos e nas análises de risco de clientes e de
projetos de investimento;
Promover o consumo sustentável de recursos e materiais nos processos internos;
Informar, sensibilizar e engajar os públicos de interesse;
Harmonizar procedimentos e integrar esforços entre os signatários na implementação desses princípios.


Cada um dos princípios acima se desdobra em diretrizes com orientações para alcançar os
objetivos propostos.De acordo com Almeida (2007), a RSA e a Ecoeficiência são instrumentos
complementares de gestão no processo de internalização do desenvolvimento sustentável.
Conforme destacado por Leal (2010), a Ecoeficiência estabeleceu‐se no sistema financeiro em
2000, por meio do Projeto Ecobanking2. Segundo este projeto, as instituições financeiras
acreditam que melhorando seu desempenho ambiental elas podem melhorar a eficiência e
satisfazer melhor as necessidades dos seus acionistas e da sociedade. O principal instrumento de
apoio do Projeto Ecobanking é o guia de Ecoeficiência para o sistema financeiro lançado em 2008
o qual tem por objetivo fornecer às Instituições Financeiras da América Latina “critérios de
1

Stakeholders refere‐se a todos os envolvidos em um processo, isto é, as partes interessada que de alguma maneira, são influenciadas
pelas ações de uma organização.
2

O Projeto Ecobanking tem por objetivo melhorar a competitividade do Setor Financeiro Latino‐Americano através de uma melhor
administração ambiental, redução de riscos ambientais e sociais, e desenho de produtos financeiros inovadores. Fonte: ECOBANKING, 2013.

análises e ferramentas de implementação para um manejo mais eficaz do ambiente e os riscos
sociais nas operações internas de suas organizações, assim como em seus produtos, serviços e
relações externas” (ECOBANKING, 2013). Leal (2010, p.16) analisando a responsabilidade
socioambiental de uma instituição financeira verificou que enquanto banco oficial possui o
compromisso de inserir critérios ambientais “na avaliação de suas operações de crédito para
direcionar a alocação de recursos públicos a projetos com maior capacidade de autossustentação
ambiental e que não acarretassem danos significativos ao meio ambiente, assegurando que
fossem dirigidos a tal fim”.
2.3 PRONAF: microcrédito para o fortalecimento da Agricultura Familiar
Em 1960, numa Conferência em Washington, surgiu o termo Revolução Verde defendido por
William Gown, o qual defende a modernização\mecanização na agricultura, para solucionar o
problema da fome por meio de inovações tecnológicas. Para Andrade e Ganimi (2007, p. 43 ‐53)
a revolução verde, “modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na
agricultura, hoje é um fato corrente no campo e está presente na vida de muitos produtores em
diversas áreas do mundo”. Esse avanço tecnológico proporcionou um aumento na produtividade
agrícola através de desenvolvimento de pesquisas e modernização\mecanização na agricultura
familiar de modo que contribuir economicamente para o setor agrário.
Para Mazoyer e Roudart (2007) a revolução verde beneficiou a agricultura da seguinte
forma:
Baseada na seleção de variedades com bom rendimento potencial de arroz, milho, trigo,
soja e outras grandes culturas de exportação, baseada também numa ampla utilização
de fertilizante químicos, dos produtos de tratamento e, eventualmente, em um eficaz
controle da água de irrigação e da drenagem, a revolução verde foi adotada pelos
agricultores que eram capazes de adquirir esses novos meios de produção e nas regiões
favorecidas, onde era possível de rentabilizá‐los (MAZOYER; ROUDART, 2007, p.28).

Neste contexto, percebe‐se que a revolução verde beneficiou alguns agricultores, entretanto os
pequenos agricultores não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção, pois não
tinham capital suficiente para modernizar seu processo produtivo.
Não se pode negar que a modernização na agricultura instaurada até o inicio da década de 90 do
século XX possibilitou um incremento na produtividade agrícola, no entanto, junto a este
incremento vieram os desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais.
Numa tentativa de reversão dos desequilíbrios apresentados com a modernização da agricultura,
conforme assinalou Leal (2010), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a
Alimentação (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) concluíram
um estudo que sinaliza para o potencial econômico da agricultura familiar como forma de gerar
emprego e renda e reduzir a pobreza no campo.
A partir da década de 90 várias ações governamentais foram direcionadas para a agricultura
familiar no Brasil, mas foi em 2006 que o setor pôde desfrutar de uma regulamentação própria, a
Lei nº 11.326 de 25 de julho de 2006. Esta Lei estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e em seu artigo 3º
define agricultor familiar e empreendedor familiar rural como aquele que pratica atividades no
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I ‐ não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II ‐ utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento;
III ‐ tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do
seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV ‐ dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

A Lei nº 11.326 também inclui como beneficiários da agricultura familiar silvicultores,
quilombolas, aquicultores, extrativistas e pescadores.
Entre as ações governamentais estabelecidas no Brasil na década de 90 está o Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, criado a partir do Decreto nº 1.946 de 28 de
junho de 1996. De acordo com Rodrigues (2013, p. 88) “a instituição do PRONAF surgiu pela
constatação de que uma parcela considerável de produtores rurais poderia ficar excluída dos
novos mecanismos de financiamento que naquele momento estavam sendo criados”. Neste
sentido, contanto com linhas de créditos especiais, o programa beneficia um público que não
teria acesso ao setor bancário e assim promover desenvolvimento rural. Desde que foi criado em
1996, o PRONAF sofreu várias modificações e aperfeiçoamento em suas regras de
operacionalização3. Na sua constituição inicial, o crédito era concedido ao produtor que
possuísse propriedade rural com até 4 (quatro) módulos fiscais, utilizasse mão de obra familiar,
tivesse no mínimo 80% da renda oriunda da atividade agropecuária e residisse na propriedade
rural ou em local próximo.Nos anos de 1997 e 1998 o PRONAF sofreu alterações na modalidade
custeio e em 1999 foi fragmentando em grupos de letras A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’, “sendo o Grupo “A”
direcionado para os assentados de reforma agrária e os demais Grupos para agricultores
familiares enquadrados nas diversas faixas de renda: o grupo “B” para famílias de menor renda,
Grupo “C” renda intermediária e Grupo “D” maior renda” (RODRIGUES, 2013, p 91).
É importante destacar que cabe ao Poder Executivo, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário – MDA, em conjunto com várias entidades parceiras, entre elas o BNB, a
responsabilidade de implementar a Política Nacional da Agricultura Familiar.De acordo com o
MDA, após decidir o que financiar, o agricultor deve procurar o sindicato rural ou a Emater para
obtenção da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)4. Em seguida ele deve se dirigir até a
empresa de ATER do município para elaborar o Projeto Técnico de Financiamento. Após a
elaboração do projeto técnico há análise do crédito e aprovação do agente financeiro. Com a
aprovação do projeto o agricultor está apto a acessar os recursos e começar a implementação do
projeto.
3. METODOLOGIA
A metodologia adotada neste artigo é de natureza aplicada e descritiva, do ponto de vista dos
procedimentos de investigação esta pesquisa é considerada como bibliográfica, documental, de
levantamento de dados e estudo de caso, já que aborda de forma aprofundada a concessão de
crédito do PRONAF no estado da Paraíba.
Como instrumento de pesquisa realizou‐se uma entrevista estruturada junto à autoridade
responsável pelo PRONAF no estado da Paraíba a fim de diagnosticar o acompanhamento do
Banco Público analisado na concessão de créditos para projetos do PRONAF; em seguida ocorreu
a aplicação questionário aos gerentes responsáveis pela concessão do crédito do PRONAF, por
meio de serviço eletrônico, buscando‐se a verificação da prática de Ecoeficiência que estão sendo
desenvolvidas pelos tomadores de crédito e acompanhadas pelo banco. Este questionário foi
elaborado previamente a partir de adaptações feitas ao questionário utilizado por Leal (2010).
Os métodos de pesquisa utilizados são de natureza quali‐quantitativo e indutivo, sendo usados
para a coleta e análise dos dados, e a apresentação dos resultados, que permite a geração de
uma vasta gama de informações sobre uma amostra pequena, proporcionando a compreensão
3
A cada ano, ao termino de um Plano Safra e inicio um outro, no meses de junho e julho, o PRONAF é atualizado. As regras de
operacionalização do Microcrédito rural são registradas pelo Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central (BACEN). Para um melhor
entendimento sobre a evolução histórica do PRONAF ver Rodrigues (2013).
4
Em alguns casos especiais a DAP pode ser fornecida por outras entidades, como por exemplo, os assentados de reforma agrária que
obtiveram a parcela de terra pelo processo de desapropriação estatal. Para este caso o documento será emitido pelo Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).

dos fatos da realidade social a partir de seu contexto (RIBEIRO, SOUZA e CAMPOS, 2010). A
tabulação e análise dos dados foram utilizando métodos estatísticos com auxilio do Excel.
4. ANÁLISE DE DADOS
Neste estudo o foco foi compreender como um dos bancos públicos brasileiro estimula a
ecoeficiência ao tomador de créditos do PRONAF no estado da Paraíba. Para análise do presente
estudo, foram selecionadas algumas questões aplicadas aos gerentes de negócio do PRONAF,
que poderão ser observada a seguir.
A primeira questão refere‐se a(s) principal(s) linhas(s) do PRONAF, concedida pela agência ao
agricultor familiar no ano de 2012. O PRONAF possui diversas modalidades e linhas de créditos
para diferentes grupos5. De acordo com os Gerentes de Negócio que responderam os
questionários, os principais grupos que se destacaram em 2012 foram o PRONAF Estiagem (30%)
e o PRONAF B (30%). Outro questionamento importante desta pesquisa diz respeito às
dificuldades encontradas pelo agricultor familiar na concessão de crédito PRONAF.
De acordo com os gerentes de negócio do PRONAF, a dificuldade encontrada na concessão de
crédito ao agricultor familiar são as seguintes: 71,43% do cliente PRONAF têm dificuldades com
adequação às regras das diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais na elaboração do Projeto Técnico de Financiamento,
Regularidade financeira (SPC, SERASA, CADIN), e 42,87% dos clientes têm dificuldades em obter
as licenças socioambientais, e enquadramento da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).
Diante desta dificuldade o cliente PRONAF não tem o projeto aprovado, por não atingir o critério
já na elaboração do projeto.
No que se referem aos produtos e serviços que apresentam adicionalidade socioambiental que
são oferecidos pelo banco público para os clientes do PRONAF verificou‐se que o banco analisado
oferece adicionalidades socioambientais através de produtos e/os serviços que são
disponibilizados aos clientes. A tabela a seguir demonstra quais produtos e serviços
socioambientais são ofertados pela instituição financeira analisada ao cliente PRONAF.
Tabela 1: Produtos e serviços socioambientais ofertados pelo Banco
Produto e serviço socioambiental
Produtos e serviços que fomentem a inclusão bancária da população de baixa renda.

18,75%

Microcrédito produtivo orientado.

18.75%
12,50%

Produtos e serviços financeiros adequados às demandas e necessidades socioambientais
das comunidades (ou associações) locais e/ou entidades representativas.
Programa de financiamento que fomentem o empreendedorismo
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SIM

NÃO

33,33%

18,75%

Linhas de financiamento ou produtos com foco socioambiental concedidos em condições
diferenciadas de acordo com o risco socioambiental do cliente.

15,63%

16,67%

Produtos que contribuam especificamente para a conservação da biodiversidade, gestão
dos recursos hídricos, gestão de florestas, recuperação de áreas degradadas/contaminadas
e/ou para mitigação dos efeitos das mudanças. climáticas.

15,63%

16,67%

Para conhecer os Grupos e Linhas de Crédito do PRONAF (Posição: Julho \ 2013) acessar a home Page do BNB. Disponível em <

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRONAF/grupos_e_linhas/docs/tabela_dos_grupos
Acesso em 26 de jan. 2014.

_07_2013.pdf>.

Seguro ambiental.

33,33%

Fonte: Pesquisado e elaborado pelas autoras, 2014.

A instituição desenvolve e aprimora produtos e serviços que apresentam adicionalidades
socioambientais para os clientes do PRONAF, dos quais 15,63% adere o serviço de Linhas de
financiamento ou produtos com foco socioambiental concedido em condições diferenciadas de
acordo com o risco socioambiental do cliente e os de produtos que contribuam especificamente
para a conservação da biodiversidade, gestão dos recursos hídricos, gestão de florestas,
recuperação de áreas degradadas/contaminadas e/ou para mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas, a fim de estimular responsabilidade socioambiental através do incentivo de
desenvolvimento sustentável, através do produto e serviço ofertado no banco. Os gerentes do
PRONAF, afirma que a instituição incentiva seus clientes a adotarem programas e ampliação do
uso de ações socioambientais.
De acordo com os gerentes que responderam ao questionário, os clientes do PRONAF sinalizaram
para o banco a incorporação, dentre as alternativas propostas, ações sustentáveis, sendo a ação
mais representativa o reúso da água (28,57%).
No que diz respeito às práticas desenvolvidas pelos clientes do PRONAF em relação à redução do
uso/descarte adequado de resíduos sólidos, os gestores de negócio do PRONAF afirmaram que os
clientes adotam as seguintes práticas sustentáveis: 50% de executam o monitoramento
sistemático e regular do consumo de água; 33,33% o monitoramento sistemático e regular do
consumo de energia.
Diante do resultado encontrado pode‐se verificar que as ações de Ecoeficiência é um tema de
conhecimento e difusão por parte dos gestores do microcrédito PRONAF no estado da Paraíba.
As orientações dadas aos tomadores de crédito são de enquadramento do projeto as normas
ambientais vigentes no Brasil. Além disso, percebe‐se que a instituição bancária analisada vem
desenvolvendo ações para que seus clientes adotem práticas sustentáveis de produção e de
consumo consciente, a fim de reduzir o impacto ambiental ao exercer o princípio da Ecoeficiência
que é incentiva à prosperidade econômica com a utilização eficiente dos insumos de produção,
ao mesmo tempo em que reduz os custos econômicos e os impactos ambientais causados pela
atividade produtiva pelo agricultor familiar.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho procurou verificar as práticas de Ecoeficiência em um dos bancos públicos
do Brasil na concessão de crédito do PRONAF no estado da Paraíba. Inicialmente realizou‐se uma
pesquisa bibliográfica sobre os seguintes temas: Ecoeficiência, Responsabilidade socioambiental
e microcrédito. Em seguida, através da aplicação de questionários, buscou‐se verificar as
orientações dadas pelos gerentes do PRONAF no estado da Paraíba aos tomadores de crédito
para que estes adotem práticas sustentáveis de produção e de consumo consciente.
Analisando os resultados da aplicação dos questionários pode‐se identificar no que diz respeito
às principais linhas de crédito que foram concedidos em 2013, as seguintes linhas concedidas na
instituição pelo grau de prioridade são: PRONAF Estiagem 2013, PRONAF Semiárido, PRONAF
Comum e o PRONAF Mais Alimento. Além destes resultados também foi possível à verificação de
algumas dificuldades sentidas pelo agricultor na obtenção de crédito, tais como: adequação às
regras das diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais na elaboração do Projeto Técnico de Financiamento, Regularidade financeira (SPC,
SERASA, CADIN), em licenças socioambientais, e enquadramento da Declaração de Aptidão ao
PRONAF (DAP).

De acordo com os gerentes responsáveis pela concessão do crédito PRONAF na Paraíba, o banco
oferece adicionalidades socioambientais aos demandantes deste tipo crédito. Para estes
gestores, os clientes do PRONAF sinalizam para o banco a sua incorporação de princípios
sustentáveis através de ações como o reúso da água, o monitoramento e a regularização do
consumo de energia e de água.
Neste sentido, pode‐se verificar que a instituição financeira analisada orienta ações ecoeficientes
na concessão de crédito a fim de estimular os tomares de crédito da linha do PRONAF a
adotarem e praticarem ações sustentáveis em seus negócios.
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RESUMO
A educação é um direito social garantido pela
Constituição Federal e reforçado pela LDB e ECA. Porém,
para o exercício pleno desse direito, é necessária, por
parte do Estado, a viabilização da entrada e
permanência destes indivíduos dentro do ambiente
escolar, feito através dos programas suplementares à
educação, outro direito constitucional que consiste no
dever do poder público em fornecer amparo aos alunos
com recursos, na forma de material didático, transporte,
alimentação e saúde. Socialmente, este direito do
cidadão contribui para a formação de uma população
mais consciente de seus atos, podendo exercer mais
fortemente sua cidadania em todos os aspectos. Sendo
o transporte escolar um importante aliado ao acesso à
educação, este trabalho objetiva apresentar seu papel

social e a importância para a diminuição da evasão
escolar, comparando os índices nacionais com os índices
do Rio Grande do Norte. Para isso, utilizou‐se como
método a pesquisa bibliográfica e documental,
buscando informações na legislação e fazendo uma
comparação entre as políticas públicas do governo
federal para fornecimento do transporte escolar e
pesquisas sobre a evasão escolar no mesmo período.
Busca‐se como resultado desta pesquisa levar à
sociedade
como
contribuição,
informações
esclarecedoras sobre o direito ao transporte escolar e
sobre a importância do fornecimento deste serviço
como vetor para acesso e permanência do educando na
escola.

PALAVRAS‐CHAVE: Transporte escolar, evasão escolar, direito social, educação, Políticas Públicas.

SCHOOL TRANSPORTATION CONTRIBUTING TO THE REDUCTION OF EVASION SCHOOL: A
COMPARISON OF NATIONALS INDEXES WITH THE RIO GRANDE DO NORTE INDEX
ABSTRACT
Education is a social right guaranteed by the education, this study presents its social role and
Constitution and reinforced by the LDB and ACE. importance for the reduction in truancy comparing
However , for the full exercise of this right is required by nationals indexes with the Rio Grande do Norte indexes.
the state , the viability of entry and residence of these For this , we used as a method to literature and
individuals within the school environment , made documents , searching for information on legislation and
through supplementary education programs , another making a comparison between the policies of the federal
constitutional right is the duty of government to provide government for providing transport and research on
support to students with resources in the form of school dropout rates in the same period . The aim is to
textbooks, transportation, food , and health. Socially, take because of this research as a contribution to
this right of the citizen contributes to the formation of a society, enlightening information on the right to school
more conscious of their acts population and can exercise transport and the importance of providing this service as
their citizenship more strongly in all aspects. Being the a vector to access and retention of the student in school.
school transport an important ally to access to
KEY‐WORDS: School transport. Truancy. Social Law. Education. Public Policy.
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O TRANSPORTE ESCOLAR CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR: UMA
COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES NACIONAIS COM OS ÍNDICES DO RIO GRANDE DO NORTE

INTRODUÇÃO
O Brasil é marcado pela desigualdade, corrupção e problemas sociais a população ainda
não dispõe de segurança, saúde e educação de qualidade em todas as regiões do país, o que
compromete a qualidade de vida e a qualificação profissional da população e do capital humano
que consequentemente dispõe de menor renda e condições financeiras.
A fim de reduzir as desigualdades sociais são desenvolvidas ações públicas que auxiliam
no cumprimento dos direitos sociais dando mais qualidade de vida à população.
O direito à educação é garantido por lei para todos os brasileiros e isto fica claro ao
observar o Capítulo III da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, art. 205
que diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Mas, para que esse direito seja plenamente atingido, faz‐se de grande importância que
existam serviços que forneçam condições a sua garantia, auxiliando na permanência dos alunos
em sala de aula e na locomoção dos mesmos de suas casas até a escola, para que, assim, a
educação possa ser amparada dentro e fora de classe. Os responsáveis por isso são os serviços
suplementares à educação, sendo eles a merenda escolar, assistência à saúde, o material
didático e o transporte escolar, além de programas como o bolsa família. Estes atuam facilitando
a inserção do aluno no ambiente escolar.
Todos os programas suplementares apresentam sua importância para a retenção do
aluno na escola, porém o transporte escolar mostra‐se como um recurso inclusivo
essencialmente para as crianças que moram em zonas rurais distantes dos centros urbanos e de
difícil acesso.
O transporte escolar é o serviço destinado à locomoção do aluno de sua casa para a
escola e da própria escola para a sua casa, garantindo ao educando acesso à instituição escolar,
direito do aluno devidamente matriculado em uma escola pública em qualquer etapa da
educação básica, configurando‐se como um elemento inclusivo à sociedade a medida que quanto
maior o nível de escolaridade de uma população melhores condições de vida são possibilitadas.
Sob esta perspectiva, surge o questionamento: “o transporte escolar contribui para a
redução do índice de evasão escolar?”. Assim, esta pesquisa teve como objetivo verificar a
relação do fornecimento regular de transporte escolar com a retenção do aluno na escola.
Como objetivos secundários, procurou‐se apresentar o papel social do transporte escolar
público, tendo em vista sua importância para a coletividade, auxiliando a educação e o
desenvolvimento social; apresentar o que é assegurado por lei quanto ao transporte escolar,
quem deve provê‐lo, compreendendo a importância deste serviço para as famílias e a educação
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brasileiro.
Para o alcance dos objetivos, utilizou‐se a pesquisa bibliográfica e documental, buscando
nas produções científicas e em documentos legislativos subsídios para responder ao
questionamento supracitado.
DIANTE DAS LEIS
Como uma forma de auxiliar o direito à educação, garantido constitucionalmente, o
transporte público escolar tem por finalidade locomover o aluno no percurso de ida e de volta de
sua casa para a escola (EGAMI, 2006, p.3) ou atividade de campo. Tendo em vista sua
importância à sociedade, este direito é garantido pela Carta Magna brasileira e regulamentado
por legislação específica. A educação, merenda escolar, material didático, saúde e o transporte
escolar é dever a ser assegurado e zelado pelo Estado. Esses são os denominados programas
suplementares a educação.
De acordo com o art. 10 e art. 208 da Constituição Federal de 1988, e o art. 54 do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA/1990), é função do Estado oferecer à criança e ao adolescente
educação do ensino infantil ao médio, atendendo às necessidades desses alunos viabilizando a
aprendizagem. Isso se refere à disposição de estrutura para alunos com necessidades especiais, à
disponibilização de material escolar, alimentação, saúde e, o que é de interesse deste estudo, o
transporte escolar, que, por sua vez, tem que acompanhar o aluno durante toda sua educação
como um meio de evitar a evasão escolar e garantir um serviço de maior qualidade ao cidadão
que usufrui dele.
Os Municípios são responsabilizados diretamente no art. 11 da CF/1988, que o traz com a
responsabilidade de zelar pelo direito coletivo, a educação de qualidade e a plena execução
deste serviço e dos demais que o cercam.
Sendo assim, pode ser observado que o transporte escolar é um meio de assegurar o
direito à educação. Além disso, por se tratar de uma obrigação do Estado, não deve ser visto
como um favor à sociedade, mas como um direito assegurado, coletivo e público que se constitui
em uma forma de manter os jovens num ambiente apropriado onde possam se tornar cidadãos.
O TRANSPORTE NA PRÁTICA
As Políticas Públicas podem ser caracterizadas como os conjuntos de programas, ações e
atividades desenvolvidas pelo Estado de forma direta ou indireta com a participação de
entidades públicas ou privadas que buscam assegurar determinados direitos a cidadania e aos
direitos constitucionais (BRASIL, 2013). Dentre as políticas públicas, temos as educacionais que
visão a garantia do direito constitucional a educação, estes se dão por uma serie de prestações
de serviços como o material didático, a merenda e o transporte escolar (tema deste artigo).
O transporte público escolar, como serviço, possui uma certa complexidade e envolve
outras áreas. Estados e Municípios são auxiliados pela União através de programas de apoio que
preveem convênios e transferências de recursos para a viabilização deste transporte, que pode
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ser realizado tanto pela esfera pública quanto pela iniciativa privada, de forma terceirizada pelos
Estados ou Municípios.
Como já dito a cima, o transporte escolar é dever e responsabilidade do Estado. E para
operacionalizar este serviço foram implementadas Políticas Públicas e Programas como por
exemplos o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) que tem como
objetivo atender alunos residentes em zona rural garantindo o transporte de qualidade; e o
Caminho da escola, desenvolvido em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e tem como objetivo garantir a plena qualidade do transporte escolar público
com a renovação das frotas e a melhoria da qualidade do serviço.
De acordo com o FNDE (2014):
O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem
necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com
reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de
mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de
assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação
utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área
rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o
transporte escolar.

Assim, o programa é uma ação complementar agindo como um auxiliar financeiro do
serviço.
A prestação deste serviço pode ser de três naturezas, conforme CRUZ (2009):
1.
2.

Privado – quando pais pagam para que levem seus filhos à escola, por exemplo;
Privado próprio – quando realizado diretamente pelo órgão público com sua própria
estrutura e frota;
3. Público com frota terceirizada – quando se contrata uma empresa privada para
desempenhar a tarefa pública.
Após definir‐se como o transporte pode ser efetuado é relevante tratar onde será feito
esse transporte, que pode ser tanto em área urbana como rural. O primeiro não exige grande
articulação, pois além de contarem com o auxílio de serviços privados como linhas ferrovias e
linhas privadas de ônibus, que podem auxiliar o transporte escolar como uma outra opção, além
de em geral realizarem curtos percursos por rotas devidamente sinalizadas e asfaltadas, a
segunda ‐ as áreas rurais ‐ já é preciso avaliar outros fatores como a maior distância entre o aluno
e a escola ou até mesmo ao transporte, a qualidade do terreno percorrido que pode ser de barro
ou uma pista esburacada, podendo prejudicar a estrutura do transporte escolar e também a falta
de outros meios de locomoção, que aumenta a inacessibilidade do aluno ‐ tendo em relação a
mais intensa frequência das áreas urbanas – assim em comparação a área rural exige um maior
preparo e articulação para cumprir com o seu dever.
E assim o transporte acontece, de uma visão simplista, ele é disponibilizado pelo estado e
município auxiliado por programas específicos que buscam a melhoria da qualidade do serviço e
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esses transportes vão às ruas realizando a função de levar o aluno até as escolas, podendo ser
em uma zona urbana auxiliada por todo um sistema de transporte ou em área rural que exige um
maior preparo sistemático e de logística do serviço. Garantidos por lei por sua importância
fundamental ao cidadão, o transporte escolar público exige uma complexa articulação que
envolve uma série de funções.
MÉTODO DE PESQUISA
As características deste trabalho permitem defini‐lo como uma pesquisa pura,
bibliográfica e documental, pois busca recolher informações de fontes como livros, periódicos,
leis e outras produções científicas, que servirão de arca bolso teórico da pesquisa,
fundamentando as informações referentes ao transporte escolar, desta forma temos como
intuito trazer a união de diversas informações ligadas ao tema proposto, gerando uma
informação segura do tema em discussão. A pesquisa dos principais trabalhos acadêmicos
utilizados foi feita no “google acadêmico” (http://scholar.google.com.br/) e no “periódicos”
(http://www‐periodicos‐capes‐gov‐br.ez139.periodicos.capes.gov.br/), para o trabalho também
foram utilizados dados presentes na constituição federal e em sites públicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO – A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SOCIEDADE
Diante do exposto pode ser visto que o transporte escolar cumpre com um papel social, o
de transportar alunos. Sua função beneficia não apenas os educandos, mas traz várias melhorias,
tanto econômicas quanto sociais.
A princípio, o transporte escolar garante a empregabilidade não apenas do motorista que
conduz os veículos, mas também de todos os que se beneficiam direta e indiretamente do
transporte escolar, ‐ a produção e a manutenção do ônibus, por exemplo – gera uma circulação
de renda que será despejada dentro do próprio estado ou município, um retorno que acaba
auxiliando no desenvolvimento de diversos serviços dentro dessa localidade. Todo um sistema
econômico o que garante benefícios a toda população e não apenas aos que estão diretamente
ligados a ele, em outras palavras o transporte escolar público pode ser visto como uma
ferramenta de auxílio econômico pois gera empregos e consequentemente renda, além de que
ao estar transportando o aluno gratuitamente evita o desgaste econômico das famílias que
dispõem deste serviço.
Ao se observar o papel social deste, ele também é de grande importância – maior que
econômica ‐ pois cumpre como um serviço suplementar a educação. O transporte escolar facilita
o acesso do aluno na escola e evita a evasão escolar tornando o ambiente educacional mais
eficiente e funcional.
Existe uma relação muito intima entre a evasão escolar e o não fornecimento do
transporte, muitas famílias são hoje dependentes desse serviço –principalmente as residentes
nos interiores da cidade‐ uma política quando não fornecida as pessoas que necessitam dela gera
num logico prejuízo social, no caso do transporte escolar o prejuízo a curto prazo e a evasão,
seguido logo depois de baixos índices educacionais.
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A partir de análise bibliográfica feita (LEON, MENEZES‐FILHO, 2001) a evasão escolar pode
ser definida como a desistência e saída do aluno da instituição escolar onde estuda. De acordo
com informações de pesquisa realizada em 2012 em 100 países pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil é o país com o terceiro pior índice de evasão.
Assim, podemos ver que o país vive uma problemática no contexto educacional que precisa ser
extinguido.
Autores como Neri (2009), Haddad et. al. (2011) e Moura e Cruz (2013) apontam dentre
os motivos que causam a evasão escolar dos alunos a “dificuldade de acesso a escola” e
“dificuldade de locomoção” tais deficiências são todas resolvidas através do fornecimento do
transporte escolar. Em seu papel social, o transporte escolar objetiva transportar o aluno no
percurso casa‐escola‐casa, consequentemente são sanados um dos principais motivos que geram
a evasão escolar apresentado pelos autores. Assim este transporte pode agir positivamente
dentro deste contexto.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a evasão escol ar no
Brasil tem diminuído gradativamente nos últimos anos, conforme demonstrado na Tabela 1 que
apresenta o índice de evasão nacional e do estado do Rio Grande do Norte no ensino
fundamental e médio.
Figura 1‐ Índice de evasão nacional e norte rio‐grandense municipal e estadual nos anos de 2007‐
2010

Fonte ‐ BGE, (2014)

Como apresentado pela Figura 1, a partir dos anos de 2008 e 2009 houve uma maior
queda da taxa de evasão, aproximadamente um ano depois da criação de programas de
assistência ao aluno dentre eles o Caminho da Escola, que tem como objetivo renovar a frota de
veículos escolares trazendo uma maior qualidade e segurança no serviço disponibilizado aos
alunos.
Observa‐se que a taxa de abandono escolar no estado do Rio Grande do Norte é
consideravelmente maior que a taxa nacional tanto no ensino fundamental quanto médio sendo
aproximadamente quase o dobro em ambas as taxas. No estado do Rio Grande do Norte a
redução desse número não é tão acentuada quanto nas tabelas gerais, mas pode‐se identificar
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uma gradativa queda.
A quantidade de alunos evadidos no ensino médio, tanto nacionalmente quanto no Rio
Grande do Norte é bem mais elevada se comparada com a taxa de permanência dos alunos da
educação infantil e do ensino fundamental. É certo que esta realidade mora na desigualdade
social do país, uma vez que, as famílias, ao observarem que o adolescente atingiu idade para
trabalhar, tira‐o da escola para ajudar no próprio provimento e da família.
Verifica‐se, também, que a evasão escolar no ensino médio do RN possui uma diferença
bem mais elevada que nas médias nacionais. Essa realidade pauta‐se na afirmação feita no
parágrafo anterior, porém a desigualdade no Nordeste possui índices mais altos que em outras
regiões do país, favorecendo o início ao trabalho prematuramente aos jovens nordestinos.
A antiga Política Pública para a educação certamente teve sua contribuição para a maior
quantidade de alunos evadidos no ensino médio, quando apenas o ensino fundamental era
obrigatório. Verifica‐se a importância dos programas suplementares à educação, vistos no inciso
sétimo do artigo 208 da CF/88, quando deixa bem claro que o Estado deverá garantir o acesso
gratuito à educação no “atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica por
meio de programas suplementares de material didático‐escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde” (BRASIL, 1988). Destaca‐se que a redação deste inciso foi atualizada pela
Emenda Constitucional nº 59 de 2009, ao substituir a previsão dessas garantias de apenas do
ensino fundamental (como constava na redação anterior) para todo o ensino básico (GENTIL;
SILVA, 2013).
O objetivo dos Constituintes de 1988 ao instituir essa garantia apenas ao ensino
fundamental era o de garantir pelo menos o mínimo para aquela época. Segundo Arelaro (2010,
p. 1), um censo realizado em 1872 acusava a existência de 82% de analfabetos no Brasil. Com a
Proclamação da República, em 1889, e os ideais liberal‐positivistas (República, cidadania e
educação), observa‐se a necessidade de ampliar a educação já que a forma de exercer a
cidadania é através do voto, e para votar as pessoas precisavam saber ler e escrever. Assim, após
alguns manifestos e a Constituição de 1946, surge o 1º Plano Nacional de Educação, em 1963,
que propôs como meta principal, pela primeira vez na história do Brasil, a matrícula de 100% das
crianças de sete até onze anos de idade, até 1970, na escola primária, naquela época de duração
de quatro anos.
Foi neste contexto que a antiga redação do inciso discutido foi escrita em 1988, porém
com a merecida alteração para todo o ensino básico em 2009. Essa atualização se deve também a
certa evolução da educação no Brasil, pois no final da década de 90 foi atingido o percentual de
97% das crianças entre 7 e 14 anos de idade (o então ensino fundamental já tinha 8 anos de
duração) matriculadas na escola. Atingida a meta, em 2006 nova legislação amplia o ensino
fundamental de 8 para 9 anos de duração (Lei nº 11.274 de 2006) e em 2009 o ensino médio é
incorporado à expressão de “acesso à educação” que antes era garantido apenas ao ensino
fundamental. Tudo isso fruto de uma evolução estatística da educação nacional e até 2016 é
previsto que esta garantia seja cumprida levando à população o direito a toda a educação básica,
traduzida no seu acesso público, gratuito e obrigatório.
Em longo prazo, o “auxílio à educação” prestado pelo transporte escolar público – como
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também por outros serviços como a merenda e o material escolar – tem um papel de maior
importância pois com esse auxílio permite‐se a formação de cidadãos que tenham recebido
educação e possam ter, com isso, um maior senso crítico e realizar atividades nas mais diversas
áreas de atuação. De acordo com Freire (1996, p. 61), “a educação é uma forma de intervenção
no mundo” que ultrapassa o simples conhecimento dos conteúdos implicando também numa
reprodução ideológica, a formação crítica e o desenvolvimento tecnológico e social. A educação
tem papel imprescindível para qualquer sociedade.
O Brasil encontra‐se num abismo quando se fala em “educação” com escolas
desestruturadas, sem conteúdo didático e diversos outros empecilhos que dificultam a entrada e
permanência do aluno dentro de sala de aula. O transporte ‐ como também os demais programas
suplementares a educação garantidos pela CF de 1988, pode amenizar como também corrigir tais
carências, quebrando fronteiras tornado mais acessível a escola para o aluno.
CONCLUSÃO
Este artigo teve como objetivo apresentar o valor do transporte escolar público para a
sociedade, tendo em vista seu grande papel como auxiliar na formação cidadã, a princípio
apresentando algumas das leis que asseguram o direito a esse transporte, seguindo da
apresentação breve de detalhes que existem na prática deste serviço e por fim, dissertando
como este serviço e de fundamental importância para a coletividade, por ser uma ferramenta de
grande importância para a garantia à educação e assim a formação crítica e cidadã da população
que dispõe dela.
Devido sua importância no cenário social o transporte escolar é um direito garantido por
lei e, segundo as mesmas, é dever dos Estados e Municípios disponibilizar esse recurso a
comunidade garantindo assim maiores benefícios à população, existindo também programas
auxiliares e toda uma logística que auxiliam e são componentes de fundamental importância para
a melhoria deste serviço. Pode‐se notar que o transporte escolar exige todo um sistema de
componentes que garantem a disponibilidade deste serviço, tendo em vista sua importância para
a sociedade.
Ele garante empregabilidade, renda e traz inúmeros benefícios sociais colaborando para a
diminuição da evasão escolar, e fortalecendo assim a base da educação auxiliando na formação
de alunos e de uma sociedade consciente, que por sua vez, formaram uma força de trabalho
melhor qualificada, acarretando em desenvolvimento social onde o transporte escolar
efetivamente funciona. Assim, ele se torna uma ferramenta de mudança a curto prazo pela renda
e os serviços que o transporte escolar gera e movimenta e a longo prazo pelos futuros
empregados que esse serviço auxilia a formar, garantindo o crescimento econômico e social onde
o transporte escolar é fornecido.
Observando os dados fornecidos pelo IBGE que tratam da evasão escolar temos que a
partir de 2007 essa taxa inicia uma queda. Atribui‐se essa queda evolutiva devido aos Programas
relacionados ao transporte escolar – dentre outros projetos ‐ implementados pelo FNDE que
buscaram a renovação das frotas e a melhoria do serviço chegando a lugares mais distantes (a
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região norte particularmente muito beneficiada pelo fornecimento de barcos escolares para
deslocar os alunos).
Por fim, podemos constatar que o transporte escolar público é de fundamental
importância como papel social, por auxiliar na garantia do processo educacional que dá formação
a alunos, evitando problemas como evasão escolar e aproximando o aluno de sua escola, além de
garantir empregos e movimentar serviços econômicos (a manutenção do transporte por
exemplo) e auxiliar famílias que não arcam com os gastos do transporte, o serviço apresenta
influência econômica gerando renda e evitando o desgaste econômico familiar , concluímos
assim que o transporte escolar age como ferramenta transformadora do contexto social e
econômico trazendo diversos benefícios a sociedade, essa pesquisa ainda propõe, para pesquisas
futuras, um aprofundamento no tema abordando características não citadas nesta pesquisa e
gerando mais dados quanto aos benefícios do serviço de transporte escolar público.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo discutir a Economia
Solidária como estratégia de desenvolvimento
territorial, analisando suas articulações no Território do
Mato grande. É ainda objetivo de esta pesquisa mostrar
a dificuldade de algumas associações em manter seus
empreendimentos funcionando devido a diversos
problemas de ordem econômica e social. Para a
construção das análises foram utilizados dois
questionários do Mapeamento da Economia Solidária
(MTE) aplicados em 2010/2011 na Associação de Santa
Terezinha de João Câmara/RN e na Associação dos
Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Góis, do

município de Jardim de Angicos/RN. O estudo revela que
ambas as associações estão longe de sustentarem um
modelo econômico solidário, mostrando a realidade de
tantos outros empreendimentos da região. Assim,
concluiu‐se que é necessário investir em estratégias que
possam viabilizar a construção de uma economia em
que não haja excluídos ou marginalizados, no entanto
para isso é necessário investir na divulgação de
informações sobre Economia Solidária e na absorção de
seus princípios pelas associações, grupos informais e
outras formas de organização coletiva.

PALAVRAS‐CHAVE: Economia Solidária, Território do Mato Grande, desenvolvimento.

THE SOLIDARITY ECONOMY AS A STRATEGY FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE REGION
OF THE GREAT KILL
Cases of the Association of Santa Therese (John Hall) and the Association of Rural Producers
Project Settlement Goes (Garden Angicos).
ABSTRACT
This article aims to discuss the Solidarity Economy as
a territorial development strategy, analyzing your
joints in the Territory of the great Mato. It's still goal
of this research show the difficulty of some
associations to keep their businesses running due to
various problems of economic and social order. For
the construction of two questionnaires Mapping
analyzes of Solidarity Economy (MTE) applied in the
2010/2011 Association of St. Therese of John Hall /
RN and the Association of Rural Producers Settlement
Project Gois, the city of Garden Angicos were used /

RN. The study reveals that both associations are far
from sustaining a supportive economic model,
showing the reality of so many other projects in the
region. Thus, it was concluded that it is necessary to
invest in strategies that make possible the
construction of an economy in which there is no
excluded or marginalized, however it is necessary to
invest in the dissemination of information on
Solidarity Economy and the absorption of its
principles by associations, informal groups and other
forms
of
collective
organization.

KEY‐WORDS: Solidarity Economy, Territory of Mato Grande development.
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO
DO MATO GRANDE
Casos da Associação de Santa Terezinha (João Câmara) e da Associação de Produtores Rurais
do Projeto de Assentamento Góes (Jardim de Angicos).
INTRODUÇÃO
A Economia Solidária é um modo de organização socioeconômico, que busca maneiras
diferentes de compreender a autogestão e a cooperação em empreendimentos coletivos, sob a
forma de cooperativas, associações, entre outras modalidades de atuação grupal. Outro ponto a
favor desta concepção econômica é que a mesma se mostra uma alternativa ao desemprego tão
presente em tantos lugares do país e do mundo.
No Brasil, nota‐se que a Economia Solidária tem se transformado em um ideário e num
método de atuação sob a forma de empreendimentos coletivos de trabalhadores que se sentem
marginalizados pelo atual sistema econômico e social do país, movidos por seus valores e suas
convicções. Esses empreendimentos se organizam das mais variadas formas, em associações
informais ou grupos comunitários de produção, cooperativas e pequenas empresas. A Economia
Solidária tem se transformado em um novo estilo de vida e de ação no meio em que as pessoas
vivem.
O Ministério do trabalho e Emprego (MTE) realiza em média de quatro em quatro anos o
mapeamento dos estabelecimentos coletivos para verificar a atuação da Economia Solidária
como forma de organização econômica e social desses locais. O último mapeamento realizado
foi entre meados de 2005 e 2007 e identificou 21.859 Empreendimentos Econômicos Solidários
em 2.934 municípios do Brasil (o que corresponde a 52% dos municípios brasileiros). Esses dados
mostram que está em construção uma importante ferramenta para a aquisição de trabalho e
renda, no entanto, se faz importante mencionar que a grande maioria desses empreendimentos
apresentam sérias fragilidades tanto no que diz respeito à continuação das iniciativas solidárias
como também no seu modo de gestão.
O Território do Mato Grande não faz parte da divisão administrativa estabelecida pelo
Governo do estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, esse espaço se configura como uma
identidade regional reconhecida pelos habitantes dos dezesseis municípios que faze parte desta
região se constituindo como um exemplo de território. Localizado a Noroeste da capital Natal, o
Território do Mato Grande é composto por dezesseis municípios: João Câmara, Pureza, Bento
Fernandes, Poço Branco, Taipu, Jardim de Angicos, Ceará‐Mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo,
Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Jandaíra, e
Parazinho.
A Região do Mato Grande ocupa uma área de 5.758,60 km2, com área média por
município de 382,1 km2; possui cerca de 100 mil hectares de solos férteis e riqueza de recursos
hídricos. Apresenta uma população total de 226.540 habitantes, com densidade demográfica de
35,5 habitantes / km2, dos quais dos quais 109.921 residem na zona urbana e 116.420 na zona
rural. O Índice de Desenvolvimento Humano do território é de 0,625 constituindo‐se numa região
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com IDH mais baixo do Rio Grande do Norte. A renda per capita é de R$ 76,15 / mês. A taxa de
analfabetos acima de 15 anos é de 35,9% da população e 66,8% das pessoas responsáveis por
domicílios têm menos de quatro anos de estudo. Neste sentido o presente artigo tem por
finalidade discutir a Economia Solidária como ferramenta de desenvolvimento social e
econômico para o Território do Mato Grande com foco na análise da Associação de Santa
Terezinha localizada na cidade de João Câmara e da Associação de Produtores Rurais do Projeto
de Assentamento Góes inserida no município de Jardim de Angicos, ambas de implantadas no
contexto rural desses espaços.
ECONOMIA SOLIDÁRIA: o que é?
As reivindicações da Economia Solidária porta em si uma espécie de ressurreição de
valores que fazem parte da cultura do movimento operário: solidariedade, autogestão,
autonomia, mutualismo, economia moral, etc. Desta maneira, esse movimento traz à tona
classes sociais que ainda tem muitos de seus direitos negados pela sociedade atual como é o caso
dos grupos inseridos nas zonas rurais do país.
A Economia Solidária pode ser traduzida como uma nova maneira de produzir, vender,
comprar ou trocar o que é necessário para a sobrevivência de todos que fazem parte desta
coletividade articulada, sem abusar dos outros, sem querer levar vantagem e conviver
harmoniosamente com o meio ambiente. Cooperando para o fortalecimento do grupo na busca
do bem comum. Nesse sentido, Ortiz Rocca (in Tauile, 2001) defende que:
A economia solidária recobre diferentes formas de organização onde os cidadãos e
cidadãs se incumbem seja para criar sua própria fonte de trabalho, seja para ter acesso a
bens e serviços de qualidade ao mais baixo custo possível, numa dinâmica solidária e de
reciprocidade que articula os interesses individuais aos coletivos (Ortiz Roca,2001 in
Tauile,2001,p. 3).

Desta maneira, a Economia Solidária assume o papel de alinhar os objetivos individuas das
pessoas aos coletivos do grupo, ou seja, é a busca por um espaço de convívio sem conflitos, ou a
condução adequada das contradições vivenciadas pelas pessoas.
França Filho e Laville (2004) ao analisar a emergência de laços sociais de solidariedade,
especialmente frente à crise generalizada de ocupação consideram que a
[...] economia solidária mergulha suas raízes nas relações de pertencimento vividas que
podem ser tradicionais. Entretanto, ela não se confunde com a economia tradicional,
pois vai além do domínio privado, exprimindo no espaço público a reivindicação de um
poder‐agir na economia, isto é, a demanda de uma legitimação da iniciativa,
independente da detenção de um capital. Ela funda, assim, um empreendedorismo que
não é movido pela rentabilidade do capital investido e não distingue o que é da ordem
da produção e da distribuição, combinando associação para exercer uma profissão em
comum e ajuda mútua.

O fato é que Economia Solidária tem tecido novos caminhos e saberes para que os
trabalhadores possam se inserir na sociedade, pela confirmação de sua identidade enquanto
trabalhador e no mercado por poder articular‐se economicamente. Também é realidade que nos
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últimos anos está crescendo os movimentos sociais e os empreendimentos econômicos
populares e de redes associativas, o que demonstra que há um novo pensamento quanto aos
princípios da Economia solidária.
A EXPRESSÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM EMPREENDIMENTOS COLETIVOS NO TERRITÓRIO
DO MATO GRANDE
Com intuito de analisar de que maneiras os princípios da Economia Solidária tem se
articulado no Território do Mato Grande, que atualmente compõe um dos 120 (cento e vinte)
Territórios da Cidadania do Brasil, programa lançado pelo Governo Federal em 2008, que se
apresenta da seguinte maneira:
“Os Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento
econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia
de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a integração de ações
entre Governo Federal, estados e municípios são fundamentais para a construção dessa
estratégia”.

Com a intenção de analisar às articulações desta forma de fazer economia iremos avaliar
dois empreendimentos econômicos coletivos que se encontram articulados dentro do Território
do Mato Grande, através do questionário do Mapeamento da Economia Solidária de 2010/2011
que abordou as seguintes questões que englobaram as características gerais do
empreendimento, como o acesso à tecnologia, aspectos da Agricultura Familiar, acesso aos
benefícios do Governo Federal, produção, meio ambiente e gestão do empreendimento, como
mostra a tabela abaixo. A primeira Associação visitada foi a de Santa Terezinha fundada de 1993,
situada no interior do município de João Câmara/RN, o outro empreendimento foi a Associação
dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Góis, constituída no ano de 1993, localizada
na zona rural do município de Jardim de Angicos/RN.
ÍTENS ANALISADOS

ASSOCIAÇÃO DE SANTA TEREZINHA

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS DO P. A. GÓES
Acesso à tecnologia
Não tem acesso
Não tem acesso
Enquadramento
na Todos os sócios estão enquadrados
Todos
os
sócios
estão
Agricultura Familiar
enquadrados
Acesso a auxílios do Bolsa Família, Salário Maternidade e Bolsa
Família,
Salário
Governo Federal
aposentados da Previdência Social.
Maternidade e aposentados da
Previdência Social
Produção
Castanha
e
mandioca
para Milho, feijão e mandioca para
comercialização.
consumo próprio.
Meio Ambiente
Não há tratamento adequado para os Não há tratamento adequado
resíduos sólidos
para os resíduos sólidos.
Gestão
do Existe assembleia mensal.
Existe assembleia mensal.
Empreendimento
Tabela 01: itens abordados no questionário do Mapeamento da Economia Solidária de 2010/2011
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Um dos primeiros pontos abordados pelo questionário, como mostra na tabela acima, foi
o acesso à tecnologia, mais especificamente ao computador e a internet. Nesse quesito ambas as
associações não têm acesso a computadores ou a internet, o que acaba dificultando o acesso a
informações imprescindíveis para a manutenção do empreendimento, como editais de fomento a
associações e a própria política da economia solidária.
O problema levantado acima demonstra a ponta de um iceberg muito maior, a dificuldade
que esses empreendimentos apresentam de se articularem com as demais categorias
econômicas, impossibilitando o diálogo com outras iniciativas, se perdendo naquilo que nunca
conquistaram. Para Castro (2003):
A principal razão apontada para estes problemas é a falta de competências adequadas
destes “empreendedores” para lidar com conhecimentos e tecnologias na maioria das
vezes inacessíveis a eles. A questão seria ensiná‐los como lidar com técnicas gerenciais,
tecnologias de produção, e métodos de desenvolvimento de produtos, comercialização e
marketing.

O que demonstra que é preciso investir na capacitação destas pessoas para que possam
conduzir suas iniciativas da melhor forma possível, com acesso a informação e manejo das novas
tecnologias, sejam elas rurais ou não.
Com relação ao enquadramento na Agricultura Familiar, todos os indivíduos que estão
nesses referidos espaços associativos estão enquadrados nessa política, como mostra a tabela
01. Todos são portadores da DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) se caracterizando e se
identificando enquanto agricultores familiares, inclusive a maioria já acessaram alguma linha de
crédito do PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar).
Dos associados da Associação de Santa Terezinha e da Associação do Góes (tabela 01)
praticamente todos recebem algum benefício do governo federal como Bolsa Família, auxílio
maternidade e aposentadoria da Previdência Social, demonstrando que os empreendimentos por
si só não garantem a rentabilidade econômica para seus sócios. Essa é uma realidade ainda muito
presente no Brasil, e mais especificamente no Território do Mato Grande, pois ao se analisar
outros espaços coletivos desse cunho esse fato não é diferente.
Quanto a produção dos empreendimentos a Associação de Santa Terezinha mantém uma
pequena produção individual de castanha e mandioca que são disponibilizados para a
comercialização, o que demonstra uma certa autonomia no conduzir e no gerir da associação. Na
associação do Assentamento Góis não há produção para a comercialização, existe plantação de
alimentos como feijão, milho e mandioca, mas para consumo próprio. Essas afirmações
demonstram mais uma vez que as associações existem mais não funcionam adequadamente
como articulação de pessoas que buscam melhores condições de vida. Para Maria Odete Alves
(2002, p. 07)
Um fator que interfere no desenvolvimento de associações de agricultores familiares diz
respeito diretamente aos conceitos essenciais para a ação cooperativa em geral. É que as
associações e o processo de comercialização tornam obrigatórias relações seguidas com
o mercado formal. Entretanto, têm estrutura e circuitos de comercialização ainda mal
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adaptados e há certo desconhecimento das regras e condições de mercado.

Desta maneira, a conjuntura de mercado formal, que se comporta diferenciadamente de
uma rede de Economia Solidária, por exemplo, acaba por dificultar a adequada comercialização
dos agricultores, que muitas vezes acabam por vender a preços baixos seus produtos a
atravessadores ou mesmo não encontram escoamento de sua produção ou ainda não tem
condições financeiras de ir em busca de mercados consumidores.
Quanto à questão ambiental, um dos pilares da Economia Solidária, ambas as associações
(tabela 01) produzem resíduos, mas não há lugar apropriado para o tratamento dos mesmos,
então o lixo é queimado ou enterrado, formas de tratamento que agridem o solo, o lençol
freático, entre tantos outros danos.
O último ponto observado e de interesse desta análise diz respeito à gestão do
empreendimento (tabela 01), em função dos princípios autogestionários delegados pela
Economia Solidária. Ambas as associações têm assembleia de sócios que se reúnem pelo menos
uma vez por mês, segundo o que consta nos questionários metade dos sócios comparece as
reuniões mensais. O atual presidente da associação de Santa Terezinha está na gestão a menos
de um ano, enquanto da Associação do Assentamento de Góis está no exercício de suas funções
a mais de seis anos. Diante desses dados há uma certa divergência entre os princípios da
Economia Solidária e como as associações são gestionadas, principalmente quanto a Associação
do Góes, pois o presidente estar atuando há seis anos, e o que consta nos dados do questionário
é não houve eleições nesses últimos anos.
A Economia Solidária tem como um dos pilares de efetivação econômica e social a
autogestão, que pode ser definida como a “prática econômica em que os trabalhadores são os
donos das ferramentas, e equipamentos de produção. Autogestão é o modo de organizar o
trabalho sem patrões, tendo a decisão, o planejamento e a execução sob controle dos próprios
trabalhadores”. No entanto, o que muitas vezes se nota é o gerenciamento patronal destas
associações, ou seja, o exercício do poder pelos presidentes, para manter seus privilégios e
outros adereços a mais. A própria falta de uma educação voltada para o ensinamento de tais
princípios dificulta a organização adequada destes empreendimentos.
CONCLUSÃO
A Economia Solidária se traduz como outra maneira de organizar a produção, a
comercialização e a gestão de um empreendimento, em que todos são responsáveis pela sua
manutenção. Assim, esta articulação econômica pode ser utilizada como instrumento de
desenvolvimento social de qualquer região ou cidade, sendo necessário a assunção da identidade
destes princípios solidários.
Diante dos pontos analisados nota‐se que a Associação de Santa Terezinha e a Associação
dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Góes apresentam muitas dificuldades na
condução de seus empreendimentos. E alguns pontos elas existem apenas no papel. O que nos
leva e a questionar qual a real finalidade destas associações para seus membros? Será que todos
conhecem quais os seus princípios filosóficos, sociais e jurídicos? E Economia Solidária fica em
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qual lugar? O que se pode ver muitas vezes é que as pessoas apenas ouvem falar, mas de fato
não sabem o que é a Economia Solidária.
Por fim conclui‐se que a Economia Solidária pode ser uma ferramenta de articulação e
desenvolvimento para o Território do Mato Grande, contribuindo para a diminuição da pobreza,
oferecendo dignidade a sujeitos por tantas vezes excluídos do processo de ser cidadão. Porém é
necessário educar as pessoas para que elas mesmas decidam de que maneiras utilizá‐las, ou
mesmo se querem aderir aos seus fundamentos.
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RESUMO
A observação e compreensão sobre a atuação de vendedores autônomos, que desenvolvem uma atividade
comercial, dentro de uma perspectiva empreendedora, tornam‐se imprescindíveis em um cenário mercadológico de
constantes mudanças. Este artigo é fruto de um estudo realizado com 50 comerciantes, aqui tratados como
empreendedores individuais, que desempenham uma atividade comercial fixa no Shopping Popular Edson Diniz, na
cidade de Campina Grande‐PB. Buscou‐se diagnosticar o perfil desses sujeitos por meio da aplicação de um
questionário composto de 14 questões com possibilidade de escolha única para resposta. Trata‐se de uma pesquisa
do tipo qualitativa com uma amostra de 15,15%, de um universo de 330 vendedores autônomos.Os resultados
apontaram que os comerciantes apresentam um perfil empreendedor predominantemente voltado para a prática do
empreendedorismo por necessidade e também o de oportunidade. Conclui‐se que os pesquisados consideram que
as suas práticas comerciais estão alinhadas com as demandas do mercado local e que as características estudadas
são imprescindíveis para a abertura e manutenção de um empreendimento.
PALAVRAS‐CHAVE: Perfil Empreendedor, Negócio, Comércio popular.

I ENTREPRENEUR YES AND I'M LIVING, PEOPLE WHO HAVE NO UNDERTAKES AND IS DYING:
LIFTING THE ENTREPRENEUR PROFILE OF TRADERS OF POPULAR SHOPPING EDSON DINIZ
ABSTRACT
The observation and understanding about the role of independent vendors , who develop commercial
activity within an entrepreneurial perspective , become essential in a market scenario of constant change . This
article is based on a study of 50 traders , here treated as individual entrepreneurs , which play a fixed commercial
activity in Popular Shopping Edson Diniz , in the city of Campina Grande‐ PB . We attempted to diagnose the profile
of these subjects by administering a questionnaire composed of 14 questions with the possibility of choice for
answer. This is a qualitative study with a sample of 15.15 % , from a universe of 330 vendors autônomos.Os results
showed that traders have an entrepreneurial profile predominantly focused on the practice of entrepreneurship by
necessity and also the opportunity . We conclude that respondents consider that their business practices are aligned
with the demands of the local market and that these traits are essential for the establishment and maintenance of
an enterprise .
KEY‐WORDS: Entrepreneur Profile, Business, Commerce popular.
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EMPREENDO SIM E ESTOU VIVENDO, TEM GENTE QUE NÃO EMPREENDE E ESTÁ MORRENDO:
PERFIL EMPREENDEDOR DOS COMERCIANTES DO SHOPPING POPULAR EDSON DINIZ.
INTRODUÇÃO
No Brasil, o empreendedorismo começa a se popularizar na década de 1990,
concomitantemente ao processo de privatização de empresas estatais e à abertura do mercado
nacional a concorrência externa, o que promoveu a geração de inúmeros empreendimentos,
gerando trabalho, renda, investimentos e inovações.
Na Paraíba, o fomento de ações que se propõem a disseminar e desenvolver a cultura
empreendedora no Estado, como O Programa Empreender Paraíba, O Empreendedor Individual,
a Feira do Empreendedor, iniciativas tanto do Governo do Estado quanto do SEBRAE PB; têm
atraído um número crescente de empreendedores e também pessoas com um potencial
empreendedor a ser desenvolvido.
As atividades comerciais desenvolvidas no Shopping Popular Edson Diniz, conhecido na
cidade de Campina Grande, PB, como Shopping Camelô, tiveram inicio no ano de 2002 e foi
criado pelo Poder Público Municipal, com o intuito de transferir os antigos vendedores
ambulantes que se espalhavam pelas ruas do centro da cidade, para um espaço fixo e com uma
localização estratégica. Hoje, o Shopping Edson Diniz conta com 330 comerciantes, instalados em
unidades do tipo Box, que comercializam diariamente produtos e artigos populares,
configurando‐se como um espaço para a atuação de empreendedores informais (EI) e micro
empreendedores individuais (MEI).
O cenário atual em que as mudanças tecnológicas, mercadológicas, econômicas e sociais
acontecem de forma cada vez mais rápida, indica a necessidade cada vez maior dos profissionais
advindos de atividades comerciais ambulantes, preparar‐se para aplicar os conhecimentos,
habilidades e atitudes em um formato de negócio cada vez mais profissionalizado, que gere valor
para clientes, fornecedores, parceiros e órgãos de fomento, assim como à sociedade.
O empreendedorismo soa como um fenômeno contemporâneo, mas já na Idade Média
francesa o termo “empresário” era usado para “designar uma pessoa corajosa, que cumpria uma
tarefa e estava apta a assumir riscos financeiros” (MENDES, 2009).
Segundo Alves (2012:8) a ação empreendedora se configura na:
“capacidade voltada para a inovação, investimento, expansão de novos mercados,
utilizando‐se de técnicas, produtos e serviços promissores e diferenciais no mercado,
desde que sejam aproveitadas as oportunidades e que apresentem as características de
inovar, planejar, arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar na idéia e transformá‐la
em realidade. Este ato se aplica em qualquer área, seja um novo negócio, um novo
processo, um novo produto ou um novo método utilizado.”

Assim como as empresas são criadas para gerar lucro, por meio da produção e
comercialização de produtos e serviços, elas também têm a missão de agregar valor econômico e
social. E é justamente nesse mercado que exige uma mudança na forma das empresas atuarem e
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se relacionarem com o ambiente institucional, que se enxerga a importância da atuação de um
empreendedor como um agente de transformação.
A compreensão do que é o empreendedorismo, suscita inúmeros conceitos e definições,
mas há um consenso entre a maioria dos especialistas sobre o fato de que o empreendedor é
alguém dotado de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à criação,
desenvolvimento e transformação de um negócio.
O termo empreender, derivado da palavra francesa entrepreneur, surge
aproximadamente no século XIV, sendo utilizado para explicar os estudos focados no
empreendedor, seu perfil e suas origens.
Os economistas Cantillon e Jean Baptiste Say, nos séculos XVII e XVIII em seus estudos, já
vislumbravam esse cenário e descreviam esse agente de mobilização que atuava dentro de uma
perspectiva de geração de lucro por meio de uma atividade empreendedora, sendo capaz de
transformar os recursos econômicos de baixa produtividade em meios de produção que
suprissem as necessidades de consumo.
Os novos profissionais que atuam á frente de micro negócios, deverão desenvolver
alternativas para a atividade comercial, atuando em consonância com as novas tendências do
mercado, seja de forma autônoma ou organizada em empresas, mas sempre com a preocupação
de oferecer serviços de alta importância e relevância à comunidade. Assim sendo, o
empreendedorismo oferece orientação e ferramental necessários ao direcionamento desses
profissionais.
O conhecimento sobre as práticas desenvolvidas por empreendedores que atuam de
forma autônoma, em micro e pequenos negócios, torna‐se imprescindível para a criação e
desenvolvimento de uma cultura voltada para a interação sistêmica em um ambiente complexo,
dinâmico, mutável e imprevisível.
Dentro então desta perspectiva, de novas demandas para a identificação de quem são?
que renda obtém com o seu negócio? Qual seu grau de escolaridade? Que atividades
desenvolvem? Por que tornaram‐se empreendedores? Quais são suas dificuldades para manter e
desenvolver o empreendimento?. Tais questionamentos vão de encontro ao levantamento anual
que é realizado pelo Global Entrepreneuship Monitor (GEM), instituição criada para mapear e
monitorar as ações e atividades empreendedoras em 152 países, incluindo o Brasil e que procura
diagnosticar quais ações e práticas empreendedoras têm sido desenvolvidas em tais países.
Portes (2009) ainda afirma que o empreendedorismo é um processo que fundamenta o
desenvolvimento humano e que se faz necessário verificar experiências diversas que contribuam
para que floresça uma ação empreendedora.
Feitas estas considerações e levando em conta a importância do contexto do
empreendedorismo, a realização desta investigação pretendeu responder às seguintes questões:
Qual o perfil do micro e pequeno empreendedor que atua, de forma autônoma no Shopping
popular Edson Diniz, na cidade de campina Grande‐PB? Esse perfil é condizente com o que revela
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o perfil empreendedor brasileiro, apontado pelo GEM? Qual a percepção desses sujeitos dentro
da perspectiva empreendedora? Quais as características percebidas nestes empreendedores? A
realização deste estudo buscou também levar os alunos participantes como pesquisadores, a um
contato com a atividade científica, empresarial e privilegiar o espaço urbano onde estão
inseridos.
MÉTODO
A realização deste estudo obedeceu a cinco fases de investigação complementares, que
possibilitaram uma maior acuidade das informações relativas ao universo pesquisado.
Utilizou‐se a pesquisa bibliográfica para embasamento a cerca das correntes e pensadores
que tratam do tema empreendedorismo, por meio da realização de encontros para discussão e
análise de textos específicos.
A estratégia utilizada foi do tipo sintética, de estudo de casos múltiplos com um só nível
de análise pelo fato da pesquisa ter sido desenvolvida com os sujeitos que se queria investigar,
que são os comerciantes que atuam no Shopping Popular Edson Diniz, na cidade de Campina
Grande‐PB para levantamento e diagnóstico de seu perfil empreendedor (nível de análise
único).
De uma população de 330 comerciantes, 50 contribuíram para os resultados obtidos,
representando assim uma amostra de 15,15%, escolhida pelo critério de acessibilidade e de
forma intencional, ou de seleção racional, em que os elementos que a compõe estão
relacionados conforme certas características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas
pelo pesquisador (RICHARDSON, 2009).
O instrumento de pesquisa utilizado o questionário aplicado, constituído de 14 questões
fechadas, com possibilidade única de resposta, para levantamento das variáveis referentes ao
perfil sócio‐econômico e empreendedor dos sujeitos pesquisados. O instrumento foi aplicado
entre os dias 28 a 30 de abril de 2014, pelos discentes pesquisadores, dando‐lhes a oportunidade
de, durante a aplicação, investigar por meio de entrevista, outras informações que contribuíram
para uma melhor compreensão e acuidade dos dados.
Para análise das variáveis estabelecidas no estudo, utilizou‐se os resultados das tabelas
(com média percentual) e estabeleceu‐se gráficos com índices que auxiliassem no cruzamento
das variáveis, com os perfil que se queria avaliar.
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RESULTADOS
TABELA 01: Perfil socioeconômico dos comerciantes
Variável

Opções de resultados

%

Gênero

Feminino

70 %

Faixa Etária

Entre 27 e 40 anos

42%

Estado civil

Casados

50 %

Cidade onde residem

Campina Grande ‐PB

96%

Renda obtida com o
negócio

Entre R$ 750,00 a R$ 2.400,00

58%

Nível de Escolaridade

Ensino Médio Completo

52%

Tempo de negócio no De 4 a 12 anos
Shopping Edson Diniz

60%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

Com base nos dados da pesquisa, foi notado que aproximadamente70% dos entrevistados
são mulheres e em sua maioria trabalham com confecções, o que pode ser justificado por
questões mercadológicas, uma vez que a cidade de campina grande fica a 140Km de centros
produtores de confecções como Caruaru, santa Cruz e Toritama, no estado de Pernambuco. Já o
percentual de 30% do gênero masculino, comercializam artigos eletrônicos e acessórios. Tal
constatação reforça os dados do relatório do GEM (2013) que indica um crescimento na atividade
empreendedora desenvolvida por mulheres.
Na variável faixa etária, 42% têm entre 27 e 40 anos e comparando com o tempo que têm
o empreendimento (60%), de 4 a 12 anos, mostra que a maior parte começou a trabalhar ainda
quando jovens, ratificando os achados do GEM que indicam o crescimento contínuo do
empreendedorismo praticado por jovens nesta faixa etária . Dentre os mesmos, 50% são casados
e este dado indica que o sustento da família provém do negocio. A pesquisa também revelou que
uma quantidade significativa é composta por solteiros (30%), e muitos abriram o negócio próprio
para ter independência, seja ela financeira ou gerencial.
Na variável nível de escolaridade, pode‐se constatar que 52% dos entrevistados possui o
ensino médio completo, justificando dessa forma o fato de 58% dos mesmos, possuírem uma
renda mensal concentrada entre R$ 750,00 e R$ 2.400,00; revelando‐se assim que a maior
concentração e obtenção de renda estão para aqueles que possuem um maior nível de
escolaridade.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Os resultados a seguir indicam como os comerciantes que atuam no Shopping Popular
Edson Diniz, se posicionam quando indagados sobre suas intenções empreendedoras, ratificando
como percebem a maneira como desenvolvem seu negócio.
TABELA 02: Estrutura funcional do negócio
Variável

Opções de resultados

%

Forma societária

Negócio Individual (sem sócios)

94%

Produtos
comercializados

Confecções, eletrônicos, celulares
e similares

68%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

Quando indagados sobre a forma como desenvolve seu negócio, 94% respondeu que atua
de forma individual, sem ter sociedade, o que reforça uma modalidade crescente de fazer
empreendedorismo, que é o Micro Empreendedor Individual (MEI) e 68% revende produtos que
vão de confecções a produtos de tecnologia, que são produtos onde se percebe um consumo
crescente no mercado também nacional.
TABELA 03: Percepção do que é ser empreendedor
Variável

Definição do que é ser
empreendedor

Opções de resultados

%

Ter um negócio

8%

Ter sucesso

20%

Ter um bom emprego

4%

Ganhar dinheiro

28%

Desenvolver‐se profissional e
pessoalmente

40%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

O posicionamento dos pesquisados se diversifica quando perguntados como definem o
que é ser empreendedor, mas a resposta que aponta um maior percentual (40%) revela que,
mesmo desenvolvendo o negócio de forma a obter renda para sustento da família, eles também
consideram que ser empreendedor é realizar uma atividade remunerada que leva a um
desenvolvimento profissional e pessoal.
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TABELA 04: Dificuldades enfrentadas para manter e desenvolver o negócio
Variável

Dificuldades enfrentadas
para
manter
e
desenvolver o negócio

Opções de resultados

%

Capital financeiro

50%

Incentivo público:

8%

Concorrência

26%

Estoque de mercadorias
Fornecedores
(Infraestrutura)

6%
2%
2%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

Quanto aos motivos que apontam como dificultadores para desenvolver o negócio, 58%
aponta que as questões financeiras, sejam elas de capital próprio ou recursos governamentais,
acabam por impedir que sejam feitos mais investimentos, sendo que a concorrência, em um
percentual de 28% também é apontado como uma variável limitante, ratificando o que diz a
literatura sobre os anseios de empreendedores brasileiros, de poderem praticar uma atividade
de forma mais desenvolvida, por limitações de ordem erária.
TABELA 05: Intenções sobre o desenvolvimento do negócio
Variável

Intenção
em
desenvolver o negócio

Opções de resultados

%

Sim

88%

Não

12%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

Mesmo diante das dificuldades financeiras, os sujeitos pesquisados apontam para uma
perspectiva otimista quanto ao desenvolvimento de seu negócio, uma vez que 88% se posiciona
favoravelmente em procurar mecanismos que colaborem para o desenvolvimento de seu
comércio.
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TABELA 06: Fatores que ajudariam no desenvolvimento do negócio
Variável

Fatores para impulsionar
o negócio

Opções de resultados

%

Propaganda

16%

Fazer cursos de capacitação
em gestão

18%

Conseguir mais capital

45%

Abrir o ponto em outro lugar

16%

Fonte: Pesquisa de Campo – Shopping Popular Edson Diniz, Campina Grande‐PB, abril de 2014

Para o delineamento do perfil empreendedor, de acordo com os sujeitos pesquisados,
levantou‐se uma série de ações que são consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento de
atividades empreendedoras. Para esta análise, buscou‐se de acordo com o modelo trabalhado no
estudo, mensurar aquelas ações que indicassem estratégias que pudessem colaborar no processo
de desenvolvimentos e potencial crescimento do negócio.
CONCLUSÃO
Conclui‐se que os comerciantes instalados no Shopping Popular Edson Diniz, conhecido
pelo mercado consumidor da cidade de Campina Grande PB como Shopping Camelô,
reconhecem‐se como Micro Empreendedores Individuais (MEI) e percebem a atividade
empreendedora como imprescindível para que haja seu desenvolvimento pessoal e profissional.
São negócios que contribuem para o desenvolvimento de economias de outros Estados, a
exemplo de Pernambuco, que serve como mercado fornecedor de mercadorias como confecções
e também se inserem dentro do contexto da globalização, por também interagirem com
mercados externos, quando da aquisição e comercialização de produtos tecnológicos
importados.
Tais empreendedores analisam de forma crítica as limitações de atuação de seus
negócios, percebendo e elencando as estratégias necessárias para alavancar o negócio, mas
também afirmam que tais ações não dependem exclusivamente de ações individuais, mas que
devem ser estabelecidas em parceria com o poder público municipal.
Os resultados apontam que os sujeitos, objetos da pesquisa, se enquadram dentro do
perfil nacional de empreendedores, delineado pelo GEM, quando indicam possuir as variáveis
idade, nível de escolaridade e definição do que é ser empreendedor; imprescindíveis para que se
perceba e diferencie os empreendedores dos que apenas detém a propriedade de um negócio.
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RESUMO
O
desenvolvimento
de
habilidades
empreendedoras
dentro
da
filosofia
do
empreendedorismo social e solidário é uma alternativa,
que congrega diversas experiências sociais para o
desenvolvimento econômico. O objetivo central do
projeto foi desenvolver um diagnóstico organizacional
envolvendo as principais áreas da gestão através de um
processo de ação integrada e formação continuada a fim
de viabilizar a construção das principais habilidades
empreendedoras bem como a promoção do
desenvolvimento integrado e sustentável do grupo. As
indicações metodológicas pautaram‐se pelos princípios
da aprendizagem com autonomia e do desenvolvimento
de competências profissionais. Os procedimentos a
serem utilizados centraram‐se na atividade reflexiva e

interativa dos participantes, resgatando suas
concepções (saberes, representações, vivências,
experiências) sobre o objetivo do conhecimento.
Método dialógico da autonomia/dependência e de
inserção do sujeito que conhece no conhecimento.
Pode‐se apontar como síntese das atividades
desenvolvidas no Grupo de Produção Mulheres da Beira
da Linha, na comunidade Alto do Mateus: (a) oficinas de
reflexões
sobre
as
principais
habilidades
empreendedoras; (b) diagnóstico organizacional que
ajudará na futura elaboração do Plano de Negócios. Tais
resultados mostram‐se satisfatórios e têm alimentado
outras possibilidades de projetos futuros para
continuidade ao processo organizacional do arranjo
produtivo.

PALAVRAS‐CHAVE: Diagnóstico organizacional, Grupo de Produção, Desenvolvimento de habilidades.

Cocoon Project: Developing entrepreneurial skills
ABSTRACT
The development of entrepreneurial skills
within the philosophy of social entrepreneurship and
solidarity is an alternative that brings together diverse
social experiences for economic development The
central objective of the project was to develop an
organizational diagnosis involving the main areas of
management through an integrated process of action
and continuing education in order to facilitate the
construction of major entrepreneurial skills as well as
promoting integrated and sustainable development of
the group . The methodological indications guided by
the principles of learning with autonomy and the
development of professional skills . The procedures to
be used focused on reflective and interactive activity of

participants , rescuing their conceptions ( knowledge ,
representations , experiences , experiences ) for the
purpose of knowledge. Dialogical method of autonomy /
dependence and insertion of the knowing subject
knowledge . One can point to as synthesis of activities in
Group Production Line Women 's border , in the Upper
Matthew's
community
:
(
a)
workshops
empreendedoradas reflections on key skills ; ( b )
organizational diagnosis ( Business Plan ) that will help in
the future development of the Business Plan . These
results prove to be satisfactory and have fueled further
possibilities for future projects to continue the
organizational arrangement of the production process .

KEY‐WORDS: Organizational diagnosis, Group Production, Development of skills.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

Projeto Casulo: desenvolvendo as habilidades empreendedoras
1. INTRODUÇÃO
Este diagnóstico tem como objetivo apresentar uma análise das habilidades
empreendedoras de um grupo de produção, promovendo o desenvolvimento integrado e
sustentável de economia solidária no bairro do Alto do Mateus na cidade de João Pessoa‐PB.
O grupo de produção é conhecido como Mulheres da Beira de Linha, do qual utiliza
um espaço na UIP‐ UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA E VESTUÁRIO – disponibilizado pela a
prefeitura. O grupo de mulheres está dividido em dois tipos de atividades: o de manufatura
própria e a prestação de serviços.
O Grupo de Mulheres da Beira de Linha tem a participação de 13 mulheres, das quais
possuem habilidades suficientes para produzir e gerir oportunidades de serviços, devido à
experiência profissional de cada uma delas, adquiridas por meio de capacitação através de
cursos profissionalizantes de corte, costura e modelagem de confecção, cursos esses que
foram oferecidos pelo Projeto Beira da Linha – PBL para as mães dos alunos que frequentam
o projeto.
O Grupo de Produção ‐ Mulheres da Beira da Linha oferece ainda serviços de produção
personalizados às empresas. O grupo de produção foi fundado pela idealização de economia
solidária, com o intuito de proporcionar renda familiar para as mulheres da Beira da Linha.
O grupo de mulheres merece destaque especial, por conquistar seus clientes através
da divulgação de seus serviços e peças próprias, através da participação nas feiras de
artesanatos voltada para grupos de produção da cidade, assim adquirindo uma maior
visibilidade de seu trabalho.
A partir deste diagnóstico é possível fazer uma leitura do cenário atual do Grupo de
Mulheres da Beira da Linha.
2. METODOLOGIA
Do ponto de vista dos meios de investigação e de acordo com seus objetivos propostos no
Projeto Casulo, a execução desse diagnóstico utiliza esse dois pontos:
1.
Observação in loco: obteve‐se a percepção da infraestrutura (ambientes,
equipamentos e outros recursos) e a capacidade produtiva, do qual o Grupo de mulheres
desempenha para atingir objetivos.
2.
Reuniões com as participantes do Grupo de Produção: a partir das reuniões pode‐
se coletar informações através do diálogo com as participantes, do qual relatou como é
gerido o grupo de produção, onde foi possível dividir nas seguintes etapas:
•
Pré‐diagnótico da situação atual do Grupo de Mulheres da Beira da Linha;
•
Sensibilização – identificar a necessidade de se desenvolver um Plano de Negócios,
e explicar para todas as integrantes do Grupo de Produção a importância de PN e quais os
ganhos que se pode alcançar;
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

•
Realizar uma análise situacional do Grupo de Produção, através de reuniões com
todas as participantes, onde as mesmas relataram a contribuição de ambas para o
desempenho do grupo;
•
Realizar uma análise para identificar quais as diretrizes estratégicas adotadas para
o Grupo de Produção;
•
Sugerir a implementação de Plano de Negócios, através de um relatório detalhado
do Grupo de Produção.
3. ANÁLISE DE DADOS
A partir deste diagnóstico é possível fazer uma leitura do cenário atual do Grupo de
Mulheres da Beira da Linha, onde se pode identificar a ausência de diversos pontos essenciais no
desenvolvimento das áreas abordadas no Plano de Negócios.
Em uma linguagem modesta, em um processo inicial de aprendizagem e compreensão
para inserção de um Plano de Negócios no Grupo de Produção, que visa fortalecer o negócio do
Grupo de Mulheres da Beira da Linha, criando valor em seu negócio, a seguir veremos as áreas e
as determinadas ações:
3.1 Área Estratégica – Plano de Ação
A elaboração do plano de ação para o Grupo de Produção ‐ Mulheres da Beira da Linha
envolverá aspectos técnicos e administrativos, visando um equilíbrio entre a responsabilidade
individual e o compromisso coletivo do grupo. Entretanto, esse conjunto de medidas pode ser
organizado em um plano de ação, do qual serão desenvolvidas as seguintes ações, para tornar
o Grupo de Produção Mulheres de Produção da Beira da Linha mais competitivo no mercado:
• Desenvolver missão, visão, valores e princípios para o grupo de produção: Essas etapa
são essenciais na implementação da gestão estratégica competitiva do Grupo de produção, a
construção de uma visão de futuro da organização em objetivos tangíveis que auxiliam o
estado desejado em longo prazo e assegurar a execução da missão, garantindo a
sobrevivência no presente. Os valores são as normas de conduta para o grupo de produção
no cumprimento de seus objetivos.
• Identificar o posicionamento estratégico do grupo de produção: O posicionamento
estratégico poderá definir um lugar em que o Grupo de produção ocupa no mercado, é um
processo de seleção de cliente por parte do grupo. Ou seja, a partir do momento em que as
mulheres determinam seu seguimento de produção/ serviço, inicia seu processo de
Posicionamento dentro do ramo em que atua, esta escolhe atender desejos e/ou
necessidades de determinado perfil de cliente.
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• Identificar a cadeia de valores e competência essencial no seu processo produtivo: a
competência essencial do grupo de mulheres para proporcionar um conjunto de habilidades
em que o grupo dispõe e que lhe serve de base para gerar benefícios aos seus clientes, e a
cadeia de valor procura entender a empresa como um amplo conjunto de atividades inter‐
relacionadas que visam adicionar um valor específico ao cliente;
• Realizar uma análise ambiental (interno e externo) do grupo de produção: a realização
de uma análise externa (oportunidade e ameaça) e interna (força e fraqueza) proporcionará
uma clareza da situação do Grupo, sendo assim fonte de base para o cumprimento de ações
que neutralizem as ameaças e fraquezas e potencializem as oportunidades e forças.
• Desenvolver uma matriz SWOT: o cruzamento da Swot proporcionará ao grupo de
produção estratégia de competitividade, desenvolvendo objetivos e metas, a fim que o grupo
se torne mais competitivo no mercado.
• Desenvolver um segmento estratégico (Portfólio): realizar o mapeamento de segmento
estratégico, possibilitando ao grupo de produção uma visão sistêmica do negócio.
• Desenvolver alianças estratégicas: Para o grupo desenvolver alianças estratégicas, com
algumas empresas (parcerias), poderá auxiliar no crescimento no mercado que se está
inserido.
• Desenvolver capacitação estratégica: propor possibilidade de capacitação para o grupo,
dentro da visão de negócio que exercem, para torná‐la mais competitiva no mercado.
• Desenvolver formulação das estratégias (estratégia competitiva; diversificação, alianças
e parcerias): o grupo de produção poderá desenvolver estratégias que devem ser planejadas
a partir de situações que atendam plenamente ao propósito, ao ambiente e a capacitação do
grupo.
3.2 Área Produto e Serviço – Plano de Ação
Diante do diagnóstico obtido na área de produtos e serviços do Grupo de Mulheres da
Beira da Linha observou‐se a necessidade da implantação de intervenções na área de
produtos /serviços. No intuito de abranger e concretizar o processo produtivo do grupo, a
seguir constará três ações:
1.

Descrição do produto e serviço



Estrutura: descrição do produto e serviço;



Especificações técnicas: descrever as técnicas utilizadas no processo produtivo;



Requisitos técnicos: descrever os requisitos utilizados no produto e/ ou serviço;
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Padrões de conformidade e qualidade: definir e descrever padrões de qualidade e
conformidade de produtos e serviços;



Processos: descrever os processos utilizados;

2.

Estágio Tecnológico



Do produto: descrever fatores tecnológicos relacionados ao produto e serviços;



Das especificações: descrever as especificações adotadas no produto;



Dos processos: descrever e redesenhar os processos produtivos.

3.

Outros



Catálogo de produto: criar um catálogo de produtos;



Conhecimentos técnicos: incentivar a participação em cursos de capacitação em
produção, vestuário e etc.
3.3 Pesquisa de Mercado e Plano de Marketing
De acordo com Ambrósio (2009), o consumidor é o ponto central do Marketing,
início de todo o processo de planejamento. Dessa forma, iniciamos as estratégias a fim de
atingir os objetivos acima citados com metas relacionadas a esta peça tão importante que
é o consumidor:
• Conhecer o perfil do cliente que se pretende conquistar e/ou manter;
• Compreender se o cliente atual está satisfeito;
• Identificar o que mais se aprecia no produto;
Já no que concerne ao mercado e às estratégias que por ele são impostas,
podemos destacar as seguintes metas:
• Conhecer o mercado onde o grupo atua e onde querem atuar e suas
oportunidades;
• Quais os principais grandes concorrentes e as possíveis estratégias que usam;
• Identificar em que época do ano as vendas aumentam;
• Definir se pretendem expandir mercado;
• Definir o diferencial na elaboração e/ou venda do produto;
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Sabendo‐se que para o cumprimento dessas metas e assim, dos objetivos aqui
propostos é necessário que primeiramente haja uma conceituação para o Grupo
demonstrando o que é o marketing, qual a sua importância e como pequenos detalhes
podem fazer grande diferença aqui se propõe tais ações:
• Minicursos e palestras acerca do tema;
• Definição da segmentação de mercado;
• Cursos de educação em Técnicas de Vendas e Qualidade em Atendimento.
3.4 Plano de Pessoas – Plano de Ação
Conforme o que foi obtido ao longo da realização do projeto, propõem‐se as
seguintes ferramentas de gestão de pessoas, a fim de oportunizar o diálogo e capacidade
gestora das componentes:
• Cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências e habilidades;
• Motivação para o trabalho;
• Relações interpessoais e diversidade comunitária;
• Formação de grupos e equipes;
• Plano colaborativo de trabalho, ações e responsabilidades individuais.
3.5 Plano Operacional – Plano de Ação
Tendo em vista todos os aspectos observados durante a realização do diagnóstico,
propõem‐se como melhoria as seguintes contribuições:
• Ações de melhorias dos processos produtivos, que vise eliminar o inútil, maximizar
os resultados e aperfeiçoar os recursos;
• Mapear e descrever os processos principais da costura utilizados pelo Grupo, com
o intuito de facilitar o repasse de informações entre as integrantes;
• Desenvolver uma Análise da Distribuição do Trabalho (QDT) do setor de costura,
envolvendo todo o Grupo, com o intuito de analisar carga horária individual, funções
exercidas por cada participante;
• Elaboração de um Manual, com a finalidade de reunir informações de forma
sistematizada, criteriosa e segmentada;
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• Realizar um treinamento sobre Qualidade enfatizando a importância dos 5S
(limpeza, arrumação, utilização, disciplina e bem estar).
3.6 Plano Financeiro – Plano de Ação
Diante do apresentado durante o diagnóstico indicamos a necessidade de
elaboração de um Plano de Ação, onde constarão ações técnicas, administrativa e
financeira buscando principalmente atender as necessidades detectadas. Com isso no
Plano de Ação constará sete grupos de ações:
1. Análise situacional
Diagnosticar a situação financeira atual.
2. Projeções de fluxo de caixa
Criar um mecanismo de fluxo de caixa, que venha facilitar seu preenchimento e visando a
obtenção de informação de maneira mais adequada e rápida.
3. Análise de retorno e viabilidade
Estabelecer parâmetros de análise para saber se determinado investimento ou criação de
novo produto e viável.
4. Análise de riscos
Estabelecer parâmetros de risco, até onde se deve ariscar financeiramente sem que
comprometa o Grupo.
5. Análise de fonte de capital e financiamentos
Esclarecer as fontes que existem para “buscar” dinheiro no mercado.
6. Preço
Ensinar o mecanismo para saber estabelecer preço.
7. Outros
•
Curso: treinar a colaboradora responsável pela área financeira, passando lhe
informações e técnicas contábeis;
•

Criar um livro caixa mais detalhado;
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•

Criar um planejamento para recursos a serem investidos;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atuação de pessoas e de grupos de produção embutidos na filosofia do
empreendedorismo social e solidário vem crescendo de forma significativa, com isto é de
se esperar que com tamanho desenvolvimento, os processos internos devam estar cada
vez mais arrojados de forma a contribuir na sustentabilidade da comunidade. O
desenvolvimento de habilidades empreendedoras dentro da filosofia do
empreendedorismo social e solidário é uma alternativa, que congrega diversas
experiências e modelos sociais para o desenvolvimento econômico como resposta para o
desafio de se manter um elevado padrão de desenvolvimento econômico e, ao mesmo
tempo, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
O objetivo central do projeto foi atingido com o desenvolvimento de um
diagnóstico organizacional envolvendo as principais áreas da gestão através de um
processo de ação integrada e formação continuada. As indicações metodológicas
pautaram‐se pelos princípios da aprendizagem com autonomia e do desenvolvimento de
competências profissionais. Tais instâncias são entendidas como a capacidade de
mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários
para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.
Os procedimentos a serem utilizados centraram‐se na atividade reflexiva e
interativa dos participantes, resgatando suas concepções (saberes, representações,
vivências, experiências) sobre o objetivo do conhecimento. Método dialógico da
autonomia/dependência e de inserção do sujeito que conhece no conhecimento.
Pode‐se apontar como síntese das atividades desenvolvidas no Grupo de Produção
Mulheres da Beira da Linha, na comunidade Alto do Mateus: (a) oficinas de reflexões
sobre as principais habilidades empreendedoras; (b) diagnostico organizacional
(estratégico, produtos e serviços, mercado, marketing, operacional, desenvolvimento
humano e financeiro) que ajudará na futura elaboração do Plano de Negócios. Tais
resultados mostram‐se totalmente satisfatórios e têm alimentado outras possibilidades
de projetos futuros para continuidade ao processo organizacional do arranjo produtivo.
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ANEXO

Essas fotos foram tiradas durante algumas atividades realizadas pelo Projeto.
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A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA POPULAÇÃO
DE NATAL/RN.
F. F. S. Soares (IC)¹; A. R. A. Neta (IC)2; BRAGA, Paulo de Tarso Silva (PQ)3
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RESUMO
O projeto de pesquisa teve como objetivo identificar a
relação existente entre o nível de endividamento e o
conhecimento em educação financeira da população de
Natal/RN, uma vez que o endividamento pessoal está
ligado à forma como as receitas e despesas são
gerenciadas e não com o nível de renda dos indivíduos.
Deste modo, através da aplicação de um questionário,
foram observados os fatores motivacionais que levam os
entrevistados ao endividamento e, consequentemente, o
conhecimento em educação financeira que os sujeitos
possuem.

Os resultados indicaram que o nível de educação
financeira da população é insuficiente e que as principais
deficiências nesta área são: planejamento financeiro,
investimento e o uso inconsciente do cartão de crédito.
Apesar da deficiência em educação financeira, a
população entrevistada não se considera endividada.
Portanto, conclui‐se que o maior conhecimento de
educação financeira influencia na condição de menores
níveis de endividamento, porém esse conhecimento não
exclui a possibilidade de contrair dívidas de risco.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação financeira, finanças pessoais, endividamento pessoal.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF INDEBTEDNESS AND FINANCIAL EDUCATION OF
THE POPULATION OF NATAL/RN.
ABSTRACT
The research project aimed to identify the relationship
existing between the indebtedness level and the financial
education of the population of Natal RN, as the personal
indebtedness is linked to how revenues and expenses are
managed and not with the level income individuals. Thus,
by applying a questionnaire, have been observed the
motivational factors that lead respondents to
indebtedness and, consequently, the knowledge on
financial education that subjects have. The results

indicated that the level of financial education of the
population is insufficient and that the main shortcomings
in this area are: financial planning, investment and
unconscious use of credit card. Despite the deficiency in
financial education, the population not if considers
indebted. Therefore, it is concluded that the greater
knowledge of financial education influences the
condition of reduced debt levels, but this knowledge does
not exclude the possibility of acquiring risk debt.

KEY‐WORDS: Financial education, personal finance, personal debt.
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A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA POPULAÇÃO
DE NATAL/RN.
INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea é caracterizada pelo consumo e junte‐se a isso a política de
acesso ao crédito disseminado nos últimos anos no Brasil. Será que se tem como consequência
dessa combinação um crescente endividamento?
Para se entender o endividamento é necessário compreender a cultura de consumo da
sociedade contemporânea. Consumo é uma forma de relação social, intrinsecamente vinculada
com os modos de produção e reprodução social da modernidade avançada (TADEU, 2005).
O endividamento pode ser uma consequência do consumo de bens e serviços e torna‐se
crônico quando compromete a renda do devedor de uma forma que esse já não tenha mais
condições de quitar o débito.
Segundo Tolotti (2007, p.31) existem dois tipos de endividamento: endividamento passivo
e endividamento ativo. O endividamento passivo ocorre quando há um aumento de dívidas por
consequência de alguma situação alheia à vontade do indivíduo: doença, morte, acidente. São
circunstâncias imprevistas e esporádicas. O endividamento ativo se caracteriza por um montante
de dívidas advindas de escolhas equivocadas, ou seja, má gestão financeira.
O controle daquilo que se ganha e do que se gasta é fundamental para o equilíbrio
financeiro. Cerbassi (2004, p.5) afirma que a riqueza não depende do que se ganha, mas sim da
forma como se gasta. Com uma renda baixa é possível dignamente construir um padrão de vida
confortável, e de forma consciente e inteligente manter esse padrão no futuro. Da mesma forma
grandes rendas podem não garantir a sustentabilidade de um padrão de vida com conforto, devido
à ineficiência da gestão do dinheiro que se recebe.
Dentro ainda da educação financeira se encontra um importante item: os investimentos.
De acordo com Cerbassi (2004, p.6), investir é o caminho da garantia ou melhora do futuro em
relação ao que se construiu até hoje. Ao falar de investimento o autor é enfático em dizer que as
decisões nessa área devem ser embasadas no conhecimento sobre o assunto, o que significa dizer
que o investidor deve tomar suas decisões mediante o conhecimento sobre o tipo da aplicação
escolhida, os riscos que ela oferece, situações que geram ganhos e perdas e principalmente as
alternativas mais rentáveis do mercado.
Nesse contexto, onde os indivíduos precisam dominar um amplo conjunto de informações,
destaca‐se a importância da educação financeira, que compreende a inteligência de ler e
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interpretar números e assim transformá‐los em informação para elaborar um planejamento
financeiro que garanta um consumo saudável e o futuro equilibrado nas finanças pessoais. Quando
essa educação é adquirida e aprimorada, as pessoas planejam seu futuro para acumularem ativos
e para terem um nível adequado de renda, além de elaborarem orçamentos compatíveis as suas
capacidades financeiras.
Diante da realidade descrita, surgiu o seguinte questionamento: existe relação entre o nível
de endividamento e a educação financeira da população de Natal/RN? A resposta a essa questão
pode contribuir para um melhor entendimento da relação de endividamento e consumo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi elaborado um questionário online contendo perguntas objetivas de forma que
qualificaram a faixa etária, o gênero, estado civil, a renda pessoal e familiar, o comprometimento
da renda, o inadimplemento, entre outros necessários para se saber sobre a situação econômica,
financeira e patrimonial das famílias envolvidas na pesquisa. Assim como perguntas sobre o nível
de conhecimento sobre educação financeira, como exemplo: conhecer a relação de juros e tempo,
consumo consciente, quando está se comprando a prazo sabe‐se o quanto está se pagando de
juros, quando a opção de crédito no mercado é viável, quando e como renegociar dívidas ou
mesmo trocar uma dívida por outra menos dispendiosa.
Optou‐se pela coleta dos dados através de questionário, pois o seu objetivo principal é
levantar “[...] opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”
(GIL, 1999).
O questionário foi aplicado nas redes sociais, no período de março a abril de 2014; onde
totalizou 150 (cento e cinquenta) respondentes. Após a aplicação do questionário, as respostas
obtidas foram consolidadas no próprio sistema online e apresentadas em formato de gráficos e
percentagens simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos dados são utilizados gráficos que foram elaborados no Microsoft Excel e
demonstrados em percentuais de forma comparativa.
De acordo com o cruzamento dos dados, obtiveram‐se os seguintes resultados:
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1%
3%

Faixa etária.

3% 3%
Entre 18 e 23 anos
Entre 24 e 29 anos
Entre 30 e 35 anos

24%

Entre 36 e 41 anos
Entre 42 e 47 anos

66%

48 ou mais

Figura 1 – Faixa Etária
Do total de 151 (cento e cinquenta e um) respondentes, retirou‐se uma amostra de 99
(noventa e nove) respostas, que correspondeu à faixa etária predominante, conforme indicado na
figura 1, que será o recorte principal da pesquisa.

Sexo

48%
52%

Masculino
Feminino

Figura 2 – Faixa Etária de 18 a 23 anos por Sexo
Quanto ao gênero, obteve‐se o seguinte percentual: 52% dos entrevistados são do sexo
feminino e 48% do sexo masculino o que implica que há um equilíbrio na distribuição dos
responsáveis, conforme indica a figura 2.
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Nível de escolaridade.
2%
14%

19%
58%
7%

Ensino Médio (2º grau)
Completo
Ensino Médio (2º grau)
Incompleto
Superior Completo
Superior Incompleto
(Cursando)
Mestrado ou Doutorado

Figura 3 – Nível de escolaridade
A figura 3 mostra o nível de escolaridade, verifica‐se que 58% dos entrevistados possuem o
nível superior incompleto, ou seja, estão cursando. Dados do IBGE (2010) mostram que 41% dos
jovens com idade de 18 a 20 anos têm o Ensino Médio Completo.
A pesquisa em questão indica que esses jovens ingressam no Ensino Superior.

Indique a sua renda mensal líquida.
1%
Até 1 salário mínimo

7%
14%

De 1 a 3 salários
mínimos
De 3 a 6 salários
mínimos
78%

De 6 a 9 salários
mínimos

Figura 4 – Renda pessoal mensal
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Neste sentido, observou‐se que a renda pessoal mensal predominante foi de até um salário
mínimo (R$ 724,00), correspondente a um percentual de 78% do total conforme aponta a figura 4,
o que se pode inferir que os jovens não entraram no mercado de trabalho de forma efetiva.

Como você costuma realizar suas
compras a prazo?
1%

1%

Ás vezes, mas prefiro
comprar à vista.
Ás vezes, principalmente
nas compras acima de 150.
Cartão de crédito.

39%
58%

Crediário.

1%

Nunca. Só compro à vista.

Figura 5 – Forma de realização de compras a prazo
A figura 5 destaca que o cartão de crédito é a forma mais comum de pagamento das
compras a prazo. 58% dos entrevistados costumam realizar suas compras através dele.

Em geral, como você costuma pagar
as suas prestações/dívidas mensais?
11%

18%
Adiantado
Em dia
Atrasado

71%

Figura 6 – Como os entrevistados costumam pagar suas prestações/dívidas mensais
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Ao serem interrogados de como costumam pagar as suas prestações/dívidas mensais, 71%
dos entrevistados responderam que pagam em dia, 18% pagam adiantado e 11% pagam atrasado,
conforme figura 6. Deste modo, foi perceptível o interesse da população em sempre manter suas
prestações/dívidas pagas em dias.

Você já renegociou
prestações/dívidas alguma vez?

28%
Sim
Não
72%

Figura 7 – Se os respondentes já renegociaran prestações/dívidas alguma vez
Observa‐se, na figura 7, que 72% dos entrevistados nunca renegociaram prestações e/ou
dívidas alguma vez.

Você faz investimentos? (poupança,
renda fixa, renda variável, etc.).
Sim
42%

Não

58%

Figura 8 – Se os entrevistados fazem investimentos
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Na figura 8 analisa‐se a prioridade dada à destinação da renda e a realização e atualização
do planejamento financeiro, pode‐se inferir que apenas 42% dos entrevistados prioriza a
destinação da renda para poupança e investimento, ou seja, a minoria está preparada
financeiramente para as incertezas futuras.

Você se considera endividado?

28%

Sim
Não

72%

Figura 9 – Se os respondentes se consideram endividados
A partir dos dados apurados, 72% da população entrevistada não se considera endividada.
O resultado constado na figura 9 aponta que mais da metade da amostra está em um bom nível
de endividamento, ou seja, estão capazes de lidar plenamente com o valor da dívida e até saudá‐
la.
CONCLUSÃO
Conforme proposto neste estudo, foi analisado o nível de endividamento e a educação
financeira da população de Natal/RN.
Os resultados indicaram que boa parte da população entrevistada não se considera
endividada. Entretanto, obteve‐se uma parte dos entrevistados que se consideram endividados.
Nesse cenário é relevante que haja uma atenção para esse resultado, pois a má administração das
dívidas pode acarretar a drástica redução da liberdade financeira, perda de qualidade de vida,
perda de emprego, de laços sociais e da capacidade de consumo (BRUSKY e MAGALHÃES, 2006).
A renda e a escolaridade estão inversamente relacionadas ao endividamento, ou seja,
quanto maior a renda, menor o endividamento e quanto maior o nível de escolaridade menor o
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nível de dívidas. Estes resultados indicam que o maior conhecimento de educação financeira
influencia na condição de menores níveis de endividamento, porém há exceções que mostram que,
mesmo o indivíduo sabendo lidar com o dinheiro, não há exclusão da possibilidade de contrair
dívidas de risco, uma vez que inúmeros fatores, além do conhecimento financeiro, podem
influenciar o endividamento.
O fato da população natalense ter acesso fácil a várias formas de crédito, inclusive aos
cartões, a falta de alfabetização financeira torna‐se cada vez mais preocupante, uma vez que o
cartão de crédito, por si só, tende a induzir o consumidor a maiores gastos, dado que muitos o
veem como algo mais abstrato do que o dinheiro “vivo”, dificultando o entendimento das
consequências que o uso do cartão pode ter na deterioração das finanças pessoais e no grau de
endividamento.
Portanto, devido ao baixo conhecimento em educação financeira da população natalense,
torna‐se necessário que as instituições de ensino promovam cursos de finanças pessoais, ou até
mesmo, inclua na matriz curricular do ensino médio, uma disciplina que aborde os assuntos
supracitados, visto que, a educação financeira está atrelada na vida de qualquer sujeito. Os
indivíduos com educação financeira oneram menos o Estado e são benéficos para a economia,
dessa forma entende‐se que os resultados que podem ser alcançados com a capacitação financeira
são de grande valia, não apenas para a qualidade de vida da população, mas também para a
economia local.
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RESUMO
Os avanços tecnológicos e organizacionais
estão diretamente interligados a alta competitividade
do mercado em todos os setores. Devido a isto,
prioriza‐se a gestão ótima do desempenho
organizacional; abrangendo: todo o processo de
transformação de insumos e a aplicação dos recursos
transformadores do processo, incluindo diretamente
o fator humano, cuja participação tende a ser mais
significativa

quanto

mais

intensivos

são

os

processos.

O principal objetivo deste trabalho é
mostrar as divergências entre operários e gestores

sobre a conformidade da avaliação do desempenho
humano em uma empresa calçadista no Estado da
Paraíba ‐ Brasil. Para tanto, foi realizada uma
adaptação da Escala Likert. Uma dimensão e
indicadores que abordam os requisitos essenciais do
objetivo foram propostos, bem como questionários e
observação não participativa como instrumentos de
coleta de dados. As análises dos resultados
demonstram que operários e gestores têm diferenças
expressivas de pensamentos.

Palavras‐Chave: Avaliação de Desempenho Humano, Divergências entre Operários e Gestores, Indústria
Calçadista.

Differences Between Workers and Managers: The Human Performance In A Footwear Company
ABSTRACT
Technological and organizational advances
are directly linked to the high competitiveness of the
market in all sectors . Because of this priority is the
optimal management of organizational performance ;
covering : the process of transforming inputs and
application of the process of transforming resources ,
directly including the human factor , whose
participation tends to be more significant are the
more intensive processes . The main objective of this
work is to show the differences between workers and

managers on whether the assessment of human
performance in a shoe company in the State of
Paraiba ‐ Brazil . For that, an adaptation of Likert Scale
was performed . One dimension and indicators that
address the essential requirements of the order have
been proposed , as well as questionnaires and non‐
participant observation as the data collection
instruments . Analyses of the results show that
workers and managers have significant differences in
thoughts .

KEY‐WORDS: Human Performance, Differences Between Workers And Managers, Footwear Company.
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Introdução
De acordo com RafaeIi e Muller (2007), “A competitividade inerente ao mercado exige que as
corporações assumam continuamente novas posturas e estratégias organizacionais para
manterem‐se atuantes e suprirem as necessidades do seu público alvo”. Pode‐se afirmar que a
sobrevivência das empresas no mercado está intrinsecamente atrelada a criação de um vínculo
estreito entre seus objetivos organizacionais e os meios utilizados para operacionalizá‐los. Esta
conexão contempla a análise direta dos interesses financeiros e econômicos, como também
fatores tidos como intangíveis, por exemplo, o conhecimento, a qualidade dos produtos/serviços
e dos seus processos de produção.
Obviamente, para que o desempenho organizacional seja máximo é imprescindível a boa atuação
dos colaboradores da organização; o que confere uma posição de destaque ao desempenho no
trabalho. Em síntese, “o desempenho no trabalho é demonstrado através dos resultados obtidos
pelos funcionários de uma organização e por seu comportamento” (GROTE, 2003; DELPO, 2007).
Conforme, Kehrle e Moutinho (2005), no setor calçadista há uso exaustivo da mão de obra e
torna‐o completamente dependente do fator humano em seu processo produtivo, seja para
gerenciar e operar equipamentos, ou para inspecionar o produto desde o início de seu processo
de fabricação. Apesar das recentes inovações tecnológicas voltadas para o setor, elas não foram
efetivas para minimizar a grande intensidade de mão de obra, pois ainda há processos e
operações em que o homem tem superioridade sobre a máquina em suas execuções.
Por maior que seja a modernização das máquinas é preciso que o operário saiba como utilizá‐las,
quais comandos fazem o que, quando devem ser acionados e quais os procedimentos a serem
realizados; todas estas atribuições inerentes à mão de obra estão diretamente ligadas à
capacitação profissional, por meio de treinamentos ou pela experiência anterior do trabalhador.
A sintonia de objetivos estabelecidos pela gerência e o comportamento dos operários pode
denotar uma boa relação entre gestores e trabalhadores, que, por conseguinte, uma boa
avaliação de desempenho, segundo Delpo (2007). Neste sentido, o presente trabalho visou
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encontrar o grau de harmonia entre os agentes do setor calçadista com a finalidade de
demonstrar a adequação ou não da dimensão Desempenho Humano.
DIVERGÊNCIAS ENTRE OPERÁRIOS E GESTORES: ADEQUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO HUMANO EM UMA EMPRESA CALÇADISTA
1.

Desempenho

De modo geral, pode‐se definir desempenho como ação ou efeito de desempenhar, ou ainda,
modo de atuação ou comportamento de alguém ou algo, avaliada em termos de eficiência e
rendimento. No caráter administrativo, o desempenho é caracterizado pela “atuação desejada ou
observada de um indivíduo ou grupo na execução de uma tarefa, cujos resultados são
posteriormente analisados para avaliar a necessidade de modificação ou melhoria” (HOUAISS,
2001, p. 978)
A medida do trabalho, segundo Slack et al (2002), consiste no emprego de técnicas idealizadas
para definir o tempo que um operário qualificado requer para executar um trabalho especificado
(aspectos gerais da atividade a ser realizada), com certo nível de desempenho. O desempenho do
trabalhador considerado como padrão é dado através da taxa de saída que é alcançada por ele
sem esforço excessivo na média do dia de trabalho, que pode ser traduzido por meio de sua
produtividade.
Caminhando no sentido de medir o desempenho humano, Grote (2003, 2002) propõe alguns
indicadores gerais para aferir o desempenho do trabalhador que não se restringem ao tempo
padrão, pois se baseiam em resultados obtidos: qualidade do produto final, quantidade de
unidades produzidas, custo de produção (correta utilização de recursos, sem desperdícios) e, a
tempo, que implica em atender prazos determinados pelo cronograma, e não cronologicamente.
Contudo, é essencial que o avaliador de desempenho e o funcionário em análise determinem as
competências, metas e responsabilidades principais do cargo, e como o desempenho será
mensurado. Isto deve envolver dados quantitativos e descritivos, de modo que a qualidade do
desempenho seja descrita detalhadamente, isto pode ser efetivado com base em modelos de
excelência estabelecidos pela gerência bem como treinamentos.
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2. Avaliação de Desempenho Humano no Trabalho
Resumidamente, o conceito de avaliar é definido como a comparação de resultados alcançados
com aqueles que eram esperados, deste modo, o objeto da avaliação de desempenho é somente
o trabalho que fora anteriormente planejado (DEJOURS, 2008a; IIDA, 2005; GUIMARÃES, 1998).
Com o passar dos anos, as organizações desenvolveram várias técnicas e mecanismos para
efetuar a avaliação do desempenho humano no trabalho, cada uma buscando metodologias mais
adequadas às suas necessidades, a maioria delas dispondo‐se a capacitar recursos humanos e a
melhorar a performance no trabalho (SOUZA, 2007; GOODALE, 1992; LUCENA, 1977). Muito
embora haja empresas em que o modelo formal permanece vigente como instrumento de
controle sobre trabalhadores, baseando‐se no registro das atividades desempenhadas e como
cada pessoa as efetua (PAGÈS et al, 1993).
De acordo com Grote (2003, p. 1), a “avaliação de desempenho é um sistema de gestão formal
para avaliar a qualidade do desempenho de alguém em uma organização”. Essencialmente, a
avaliação trata de verificar se o operador trabalhou eficientemente, sendo levada a efeito por
meio do preenchimento de um formulário adequado. Seus principais objetivos organizacionais
são: prover um feedback aos funcionários sobre seus desempenhos; determinar promoções;
incentivar e orientar melhorias do desempenho; estabelecer mudanças na remuneração; auxiliar
o planejamento de recursos humanos ou de sucessão; determinar necessidades organizacionais e
individuais de desenvolvimento e treinamento; estabelecer e mensurar metas de qualidade e de
produtividade; e melhorar o desempenho organizacional.
3. Materiais e Métodos
Esse trabalho pode ser caracterizado como um estudo exploratório e descritivo. A escassez de
materiais relativos à pesquisa em questão faz com que a mesma seja caracterizada como uma
investigação exploratória, podendo ser conceituada como aquela que “(...), é realizada em área
na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem,
comporta hipóteses que, toda via, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa” (VERGARA,
2004, p. 47).
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O método utilizado foi o estudo de caso, que evidencia a análise de um objeto ou um grupo de
objetos, com certa profundidade, os quais podem ser organizações ou indivíduos. Segundo Gil
(1996), este tipo de estudo objetiva conhecer a ocorrência de um dado fato ou evento de
interesse em um ou alguns indivíduos, corporações ou acontecimentos, podendo então,
pressupor como o mesmo ocorre geralmente.
Para esta pesquisa foram utilizados dados primários, coletados por meio de observação direta
não participativa do setor produtivo e de questionários estruturados, aplicados nos níveis
gerenciais e operacional da empresa, por estarem envolvidos diretamente na elaboração das
estratégias estruturais e serem conhecedores de todos os processos e operações requeridas na
fabricação do calçado.
Dois modelos de questionários foram trabalhados, um direcionado aos gestores e outro aos
operários da organização, e continham questões subjetivas ou objetivas, com o intuito de coletar
a maior quantidade possível de informações dos respondentes. A existência de tipos distintos de
questionários se deve a necessidade de viabilizar o entendimento adequado dos trabalhadores
em geral sobre as mesmas questões que seriam compreendidas facilmente pelos gerentes. Isto é,
o arquétipo dirigido aos operários é caracterizado por sua linguagem simplificada.
Os questionamentos objetivos foram definidos essencialmente por uma adaptação da escala
Likert, já que reconhecidamente ela permite aferir a opinião dos pesquisados, variando do ponto
1 – “discordo totalmente” – ao ponto 5 – “concordo totalmente” – de acordo com o grau de
concordância ou discordância do indagado. A escala Likert foi modificada de modo que sua escala
tradicional foi alterada para respostas equivalentes, que obedecem à mesma ordem de
importância. Assim, as questões objetivas presentes nos instrumentos podem ser respondidas
por uma de cinco assertivas disponíveis (variando de ‘a’ até ‘e’), que correspondem a: a ‐ é o
mesmo que situação alarmante sobre algo analisado; b ‐ indica situação preocupante sobre algo
analisado; c ‐ equivale a uma situação razoável ou regular sobre algo analisado; d ‐ corresponde à
boa situação sobre algo analisado;

e ‐ traduz excelente situação sobre algo analisado
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4. Resultados e discussões
4.1 Ambiente Estudado
A indústria calçadista analisada neste estudo de caso foi uma unidade de negócio pertencente a
um grupo empresarial, situado em São Paulo, conhecida nacional e internacionalmente pela
fabricação e exportação de calçados com solados à base de borracha microporosa, fundada em
1907.
A referida sucursal foi inaugurada na década de 80, situada no município de Campina Grande,
Paraíba; conta atualmente com cerca de 5.000 colaboradores em duas células fabris e produz
artigos esportivos, calçados e têxteis industriais. Tem como missão “desenvolver e comercializar
produtos inovadores, de alto valor percebido, com qualidade e rentabilidade classe mundial e
criação de valor para os acionistas, funcionários, fornecedores e clientes, atuando com
responsabilidade social e ambiental”.
4.2 Análise Global da Dimensão: Desempenho Humano – Operários
Analisando o número de ocorrências das assertivas disponíveis nos questionários e efetuando a
média para a Dimensão Desempenho Humano, obteve‐se o grau 3,83. Esse valor global, se
aplicado na adaptação da Escala Likert, indica que esta se encontra mais próximo de um estado
bom que da neutralidade. Estes dados constam no Quadro 1.

Variáveis
A
B
C
D
E
Total

Dimensão ‐ Desempenho Humano
Frequência Peso
F*P
26
1
26
17
2
34
48
3
144
59
4
236
114
5
570
264
‐‐‐
1010

Média Global

3,83

Quadro 1: Dimensão Desempenho Humano – Operários
Fonte: Elaboração Própria, 2010.
Com o intento de promover a compreensão da circunstância, estar mais próxima de bom para a
Dimensão Desempenho Humano, a média global dos indicadores pertinentes a esta foram
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efetuadas: gerenciamento do desempenho humano; mensuração do desempenho humano;
melhoria da capacitação profissional; discussão dos critérios de avaliação com operários;
feedback e importância da gestão do desempenho aos funcionários; demonstrando assim, como
se encontra o grau de cada um. No Biograma 1 estes índices de adequação são avistados
graficamente, bem como, o panorama geral da dimensão examinada.

Biograma 1– Índices de Adequação da Dimensão Desempenho Humano: Operários
Fonte: Elaboração própria, 2010.
Diante dos elementos expostos no decorrer desta seção, pode‐se afirmar que os operários não
estão plenamente cientes do funcionamento da gestão de desempenho humano fixada pela
organização. Isto indica a necessidade de melhor entrosamento entre o setor operacional e a
gerência no que tange as políticas de administração de pessoas e de suas performances;
mitigando as possíveis limitações por ele imputadas, como perda do significado do trabalho,
sofrimento do trabalhador para atingir suas metas, desqualificação profissional, queda de
produtividade e qualidade.
4.3 Análise Global da Dimensão: Desempenho Humano – Gestores
Analisando o número de ocorrências das assertivas disponíveis nos questionários e efetuando a
média para a Dimensão Desempenho Humano, obteve‐se o grau 4,67. Esse valor global, se
aplicado na adaptação da Escala de Likert, indica que esta se encontra mais próximo de um
estado ‘ótimo’ do que ‘bom’. Visualmente estes dados estão no Quadro 2.
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Dimensão ‐ Desempenho Humano
Variáveis Frequência Peso
F*P
A
0
1
0
B
0
2
0
C
1
3
3
D
2
4
8
E
9
5
45
Total
12
‐‐‐
56
Média Global
4,67

Quadro 2: Dimensão Desempenho Humano – Gestores
Fonte: Elaboração Própria, 2010.
Com a finalidade de facilitar a compreensão da circunstância ótima apresentada pela Dimensão
Desempenho Humano e de expor os níveis de adequação, empregou‐se a média global para
todos os indicadores relacionados à mesma: gestão do desempenho humano, valor da avaliação
de desempenho, discussão dos critérios de avaliação, feedback e capacitação profissional. No
Biograma 2 estes índices de adequação são avistados graficamente.

Biograma 2 – Índices de Adequação da Dimensão Desempenho Humano: Gestores
Fonte: Elaboração Própria, 2010.
Baseando‐se no grau ótimo de adequação de Desempenho Humano, pode‐se afirmar que os
gestores têm um entendimento significativamente otimista desta dimensão, ou seja, para ambos
a gestão humana de performance é mais que satisfatória, alcançando todos os objetivos
estabelecidos para ela.
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5.

Conclusões

As discordâncias entre operários e gestores sobre os níveis de conformidade da dimensão
Desempenho Humano demonstram claramente a desarmonia das percepções de ambos.
Segundo Dejours (2008b) e Lida (2005), isto pode acarretar em consequências negativas à
organização, como: clima organizacional desagradável, constrangimento ou sofrimento no
trabalho, perdas de prazos, metas não alcançadas, queda na produtividade, sabotagens, redução
da qualidade dos produtos, desperdícios, retrabalhos e custos produtivos não programados.
Além da constatação das divergências entre operários e gestores, verificou‐se a existência de um
sistema formal de avaliação do desempenho humano, entretanto, não foi explicitado pelos
gestores ou funcionários da empresa. É importante salientar, de acordo com os respondentes,
que nos setores de produção e de qualidade todos os critérios da avaliação são discutidos com os
operadores a serem examinados, que recebem algum feedback sobre suas performances.
A constante procura das empresas por vantagens competitivas transfere à qualidade o status de
elemento básico para a garantia da lucratividade. Para o alcance da qualidade, o bom
funcionamento de todos os setores de uma organização é essencial e o fator humano torna‐se
decisivo, pois ele pode influir negativa ou positivamente sobre a característica do produto. O
alinhamento da força de trabalho com as necessidades da organização a qual está inserida é
crucial para o funcionamento excelente e sobrevivência da segunda.
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ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS FATORES
INTRINSECOS E EXTRINSECOS DE SALA DE AULA SOB A ÓTICA DA TEORIA
DE HERZBERG.
Andrea Lima Gonzaga*
Cleiton Fernando Viana Eugênio*
Jef Ezequiel Veras Rocha*
Tchallyson Matias da Costa*

RESUMO
Este artigo busca apresentar um estudo sobre motivação dentro do curso noturno
de Administração de uma instituição de ensino superior, pautando as análises das informações
obtidas sob a ótica da teoria de Herzberg. Ao analisar os fatores intrínsecos e extrínsecos da
instituição, buscar-se-á atuar como fonte de dados para que possam ser usados durante a
elaboração dos futuros projetos de reforma das políticas de motivação dos alunos. O texto
tratará do tema motivação, apresentará a teoria dos dois fatores de Herzberg e também uma
pesquisa realizada com as turmas de Administração que entraram no ano de 2010, 2011, 2012
e 2013. O método de coleta de dados foi a aplicação de questionários para os discentes, com
foco na percepção dos alunos em relação às ações motivadoras da Instituição e sobre o
impacto das próprias perspectivas futuras e subjetivas de salário e status, além de questionar
sobre elementos que aprimoram a motivação e que compõe o ambiente de sala de aula.
Palavras-chave: motivação, insatisfação, Herzberg, alunos.
1.

INTRODUÇÃO
Este artigo busca enfatizar as características e importância do processo de

motivação entre os alunos do Instituto Federal do Maranhão Campus Santa Inês, analisando
os fatores influenciadores do rendimento estudantil desses alunos, tendo como alicerce a
teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg.
Procurar-se-á descrever, à luz da teoria de Frederick Herzberg, os fatores de
satisfação e motivação encontrados dentro do ambiente estudado e seu impacto na
insatisfação e na criação de motivação dos alunos. Buscar-se-á também oferecer suporte,

*Graduandos do Curso de Bacharel em Administração pelo IFMA campus Santa Inês
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como fonte de dados, com objetivo de auxiliar possíveis melhoramentos institucionais no que
tange à motivação dos alunos ou combate à desmotivação.
Este artigo foi elaborado mediante a inquietação dos participantes em relação ao
clima organizacional da instituição estudada, o IFMA Campus Santa Inês. Os realizadores
deste projeto, por fazerem parte do objeto de estudo apresentado – na categoria de discentes
da Instituição – sentiram-se instigados a buscar respostas para suas indagações sobre o
assunto.
2.

REVISÃO DA LITERATURA
Na atual conjuntura de mercado têm-se como pilar fundamental a informação e

como elemento-chave, as pessoas. Esses dois elementos conjuntamente contribuem para o
alcance dos objetivos de qualquer organização. Não existem empresas sem pessoas, e estas
contribuem para que as organizações possam atingir seus objetivos de maneira eficiente e
eficaz, ou seja, alcançando a excelência.
Segundo Chiavenato (2003, p. 3) as empresas são organizações com fins
lucrativos, e, de forma genérica, toda organização é composta de pessoas com objetivos em
comum. Todos os ambientes de trabalho se inserem em organizações, sejam elas com ou sem
fins lucrativos. Pode-se dizer que vivemos em uma sociedade totalmente institucionalizada,
ou seja, vivemos como participantes diretamente de organizações ou indiretamente quando
essas dirigem o grupo social em que estamos inseridos.
As instituições de ensino são organizações, de tal forma pode-se abstrair uma
analogia entre a aplicabilidade da Teoria dos Dois Fatores de Herzberg nas empresas com sua
aplicabilidade nas escolas.
O termo “motivação” é fonte de muitas indagações e estudos dentro da
administração, tratado como uma importante ferramenta de trabalho nas organizações sociais
ou mercadológicas e que nos inspira a buscar por meio dele melhorias na Instituição de ensino
superior, IFMA de Santa Inês.
2.1

TERORIAS DA MOTIVAÇÃO
Para Barbosa. et al (2005, p. 21) a palavra motivação vem do Latin “motivus”,

referindo-se a movimento, algo móvel. Quem motiva uma pessoa, provoca nela um novo
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ânimo, e ela começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas. Por tanto, é
sair da inércia, ou seja, deixar a “zona de conforto” para uma busca de metas.
Já para Felippe (2001, p. 5), “a motivação depende da intensidade dos seus
motivos e estes podem ser definidos como necessidade, desejo, ou impulsos oriundos e
dirigidos para objetivos, e que podem ser diferenciados ainda em consciente ou inconsciente”.
Considera ainda que a pessoa não consegue ir em frente se não for movida, ou seja, motivada,
e que isso o impulsiona para um determinado comportamento, sendo que este motivo pode ser
externo ou interno.
Elaine Dias Gomes e Murillo Michael no artigo “A motivação de pessoas nas
organizações e suas aplicações para obtenção de resultados” afirmam que “a motivação de
uma pessoa depende da força de seus motivos (motivos aqui entendidos como desejos ou
impulsos que ocorrem no interior dos indivíduos)” (2007, p.2).
Observa-se que ocorre uma pluralidade nas definições de motivação,
caracterizando a complexidade do tema proposto. Muitos estudiosos desenvolveram teorias
explorando o conceito da motivação e suas diversas origens assim como suas varias
aplicabilidades.
Existem vários conceitos que podem definir motivação, no entanto todos
permeiam uma essência semelhante com características muito próximas. Poderíamos dizer
que motivação é um desejo de esforçar-se para o alcance de determinados objetivos,
condicionado pela necessidade de satisfação individual. Por tanto, temos como características
desse conceito básico o seguinte: um processo individual e intencional.

3.

TEORIA DE HERZBERG
Assim como no próprio conceito de motivação, há uma diversidade de visões

percebidas nas teorias que tratam do tema motivação. Entre essas, apontaremos a Teoria dos
dois Fatores de Herzberg, que propõe uma divisão no fenômeno da motivação;
desmembrando-a em fatores intrínsecos e extrínsecos. Como explica Chiavenato (2003),
Frederick Herzberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das
pessoas em situação de trabalho.
Chiavenato (2003) argumenta que os fatores extrínsecos são os que rodeiam o
individuo que está exercendo uma determinada função, por tanto, são condições que estão
fora do controle dessas pessoas, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, as políticas e
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diretrizes da organização ou repartição, o relacionamento entre empresa e funcionários, o
regulamento interno, benefícios e serviços sociais etc.
Os fatores intrínsecos estão relacionados com o cargo e com a função que a
pessoa executa, esses estão sob controle do individuo, já que se inserem no que se faz ou
desempenha. Por tanto, o desafio e a criatividade representam enorme significado
psicológicos para os indivíduos.
As empresas estão cada vez mais cientes da importância em manter uma
qualidade de vida no trabalho para seus colaboradores. Atualmente os administradores
percebem que a qualidade dos produtos ou serviços prestados está relacionada diretamente
com esse aspecto, como enfatiza Alves et al. (2012, p. 81). Essa qualidade de vida está
associada à motivação no trabalho realizado.
Para Herzberg, a motivação depende do trabalho em si e não só dos incentivos
que possam ser dados aos indivíduos, não são todas as necessidades que motivam, pois
algumas apenas evitam a não-satisfação.
Em suas inferências, Herzberg indicou que fatores relacionados ao conteúdo do
cargo ou com a natureza das tarefas desenvolvidas pelo indivíduo são fatores de satisfação
(motivadores); porquanto determinados pelo ambiente que permeiam o indivíduo e ligados a
condições dentro das quais desempenha seu trabalho são fatores que apenas previnem a
insatisfação (manutenção ou higiênicos). (PILLATI, 2012, p. 20)
Para seguir este raciocínio proposto por Herzberg é preciso ter claro que, dentro
de sua linha de pensamento e com perspectiva do comportamento humano, o antônimo de
insatisfação não é necessariamente satisfação. O inverso de insatisfação pode ser nenhuma
insatisfação. O mesmo é válido para a satisfação que pode ter como oposto nenhuma
satisfação. (PILLATI, 2012, p. 20). Herzberg considerava que existiam os fatores instintivos
ou de manutenção, ou seja, aqueles que apenas mantêm a satisfação quando presentes ou
causam insatisfação quando ausentes, mas não geram nenhum aumento de motivação. Esses
fatores são extrínsecos ao trabalho. E os fatores vinculados às necessidades humanas
individualizadas compondo as condições intrínsecas, tais como a realização, o desafio, a
responsabilidade, o progresso etc. Herzberg acreditava que esses fatores eram os reais
causadores de satisfação ou motivadores.
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4.

METODOLOGIA
Para análise dos dados pesquisados nas turmas noturnas de Administração do

IFMA campus Santa Inês, cujo universo compreende 50 alunos atualmente efetivos na
universidade e uma amostra de 26 entrevistados aleatórios do 3º, 5º, 7° e 9° período,
convencionou-se uma numeração que correspondesse às respostas dos questionadas. Onde CT
(concordo totalmente) corresponde a 5, lembrando que essa é a nota mais positiva em relação
às afirmações. Progressivamente as notas vão diminuindo para 4 (C), 3 (IND), 2 (D), até
atingirem 1, a qual corresponde a DT (discordo totalmente), tendo sempre em vista que essa é
a nota mais negativa em relação às afirmativas.
5.

ANALISES E DISCUSSÃO DOS REULTADOS

A tabela 1 abaixo mostra a motivação acarretada pela concepção individual sobre
o possível salário futuro como Bacharel em Administração. A ideia de que um diploma
corresponde a uma ferramenta que eleva o nível salarial do indivíduo – somada com os
conhecimentos e habilidades adquiridas pelo curso e com a relevância profissional
relacionada a tudo isso – leva 7,70% dos questionados a dar a maior nota possível para essa
afirmativa e 46,15% darem nota 4, enquanto 30,75% discordam dessa relação entre motivação
e salário futuro, dando apenas nota 2.
Mesmo assim, percebe-se um equilíbrio quase preciso entre as respostas de caráter
positivo e negativo, apresentando a pluralidade de efeitos produzidos pela ideia subjetiva de
possível salário futuro. Diferentemente do preceito de “Homo Economicus” de Taylor (1990),
onde o homem possuía como sua maior e única fonte de motivação o salário.

NOTAS DESCRIÇÃO
DA NOTA
CT
5
C
4
IND
3
D
2
DT
1
TOTAL
Pesquisa realizada em 2014.

FREQUENCIA
ABSOLUTA
2
12
2
8
2
26

TABELA 1
FREQUENCIA
RELATIVA
7,70%
46,15%
7,70%
30,75%
7,70%
100%
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5.1.

Motivação e ascensão profissional/social

A segunda questão não enfatiza o salário, porém a expectativa de ascensão
profissional/social futura como ferramenta de motivação; se comparada à pirâmide de
Maslow, esse elemento estaria no patamar status, correspondendo aos fatores motivacionais
de Herzberg.
Observando a tabela 2, nota-se que 42,30% dos entrevistados marcaram a maior
nota para essa alternativa e 53,85% a segunda maior, retratando fielmente os estudos de
Herzberg, o qual enfatiza que fatores higiênicos – como o salário apresentado na questão 1 –
não têm tanto peso para motivar quanto fatores motivacionais – aqui relacionados ao
reconhecimento e status da profissão.

NOTAS DESCRIÇÃO
DA NOTA
CT
5
C
4
IND
3
D
2
DT
1
TOTAL
Pesquisa realizada em 2014.

5.2.

FREQUENCIA
ABSOLUTA
11
14
0
0
1
26

TABELA 2
FREQUENCIA
RELATIVA
42,30%
53,85%
0%
0%
3,85%
100%

Felicidade associada a tarefas desafiadoras
Focando mais uma vez na motivação, perguntou-se, na questão 3, se os

entrevistados ficavam felizes quando concluíam uma tarefa desafiadora. Há uma relação
intrínseca entre a superação de tarefas desafiadoras e felicidade pessoal.
Além disso, apresenta-se, no gráfico 1 abaixo, a relação entre as respostas da 3ª e
14ª pergunta, analisando se as atividades dos professores são condizentes com a necessidade
de estímulo dos alunos oriundo de desafios propostos pelos seus docentes.
Nota-se que a felicidade por concluir uma tarefa desafiadora é, em essência, um
sentimento positivo cujos valores atingem um total de 113 pontos de 1301. Mesmo assim,
somente 3,85% dos entrevistados concordam totalmente (CT) com a afirmativa de que os
1

CT é igual 5; logo 13 pessoas marcando essa opção geram 65 pontos. Semelhantemente, D é igual 4 pontos;
assim 12 pessoas marcando essa opção provocam 48 pontos. A soma de ambos totaliza 113. Seguindo esse
raciocínio, 26 pessoas – o total de entrevistados – marcando CT provocariam 130 pontos, valor máximo.
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professores apresentam propostas desafiadoras e 38,50% apenas concordam (C). O resultado
de 42,35% de respostas positivas parece muito, mas ao ser comparado com os 96,15% (50%
de CT e 46,15% de C) de respostas positivas no que tange a necessidade dos alunos de serem
cobrados desafiadoramente, surge a certeza de que pode-se melhorar nesse ponto.
Cobrar o domínio do conteúdo que foi ministrado pode ser um choque para os
alunos habituados com a falta de comprometimento de muitos professores passados por sua
história, contudo gera reflexos positivos que logo farão a rispidez oriunda da mudança de
paradigma desaparecer.

Relação: felicidade pela superação x desafios propostos
14

13
12

quantidade de votos

12
felicidade pela
conclusão de
tarefas
desafiadoras

10
10

9

8
6
4
4
2
2

1
0

0

0

atividades
desafiadoras
apresentadas
pelos docentes

0
CT (5)

C (4)
IND (3)
D (2)
valor das respostas dos entrevistados

DT (1)

Gráfico 1. Pesquisado realizada em 2014.
5.3.

Elogios recebidos, pressão por melhores resultados e avaliação dos superiores
Ainda relacionado às práticas dos professores, as respostas dos alunos sobre os

elogios recebidos pelo domínio do conteúdo e/ou desenvoltura em sala de aula foram
intermediárias, onde por volta de 46,15% concordam que recebem, 26,90% é indiferente e
15,40% discordam.
Deve-se ressaltar que uma boa parcela acredita que estudar sob a pressão de um
professor rígido ajuda a melhorar o desempenho estudantil, segundo a pesquisa.
Por último, os entrevistados responderam se consideram suas notas/avaliações, em
sua opinião, compatíveis com o nível de seu desempenho estudantil. 73,05% deles afirmam
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que concordam e 11,55% que concordam totalmente, enquanto nenhum discorda totalmente
da assertiva.
Elogios recebidos, pressão por melhores resultados e avaliação dos superiores
19

20
18

Elogios recebidos por domínio de
conteúdo

Quantidade de votos

16
14

12

12

pressão de professor ajuda a
melhorar

10
7

8
6
4

4
2

7

7

3

3

Minha nota/avaliação é compatível
com meu desempenho estudantil.

4 4
2

2

2

1

0

0
CT

C

IND

D

DT

Gráfico 2. Pesquisado realizada em 2014

5.4.

Reação ao ambiente físico da sala de aula
Analisando o gráfico 2, percebemos que 50% dos questionados afirmam que

concordam totalmente com a sentença de que as condições ambientais são boas e 25% que
apenas concordam com essa afirmativa, gerando um valor de 75% de respostas positivas à
pergunta 10. Já a porcentagem de indivíduos motivados a estudar em sala de aula é de apenas
37,5% (12,5% concordam totalmente e 25% apenas concordam).
Como se percebe, não há relação direta entre essas características do ambiente de
sala de aula e a motivação desses alunos em estarem lá. As carteiras, os móveis, o nível de
ruídos e a temperatura são confortáveis, porém não servem para garantir uma dedicação dos
alunos entrevistados, pois a motivação é inelástica em relação às condições ambientais.
A teoria de Herzberg é exata ao afirmar que a melhoria do ambiente
organizacional – quer seja de empresas, quer seja de Instituições de ensino – apenas combate
a insatisfação, não servindo para gerar motivação; lembrando que uma não é essencialmente
contrária a outra. Pode-se não estar totalmente motivado, porém também não estar
insatisfeito; há uma espécie de limbo existente entre esses extremos, uma área neutra.
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reação ao ambiente físico da sala
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8
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valor das respostas dos entrevistados

Gráfico 3. Pesquisado realizada em 2014.
5.5.

Como os alunos percebem a iniciativa da Instituição no âmbito da motivação
A questão 11 trás uma pergunta a respeito da iniciava da Instituição em oferecer

projetos, palestras e cursos, direcionados aos alunos de Administração. Como mostra a tabela,
apenas 15,4% dos entrevistados afirmaram concordar que o instituto tem projetos nesse
sentido, e 3,85% concorda tolamente. A maioria discorda, ou seja, segundo os alunos, o
Instituto poderia aumentar a quantidade de eventos. Não se pretende aqui levar em conta a
disponibilidade de recursos para promover tais eventos por parte da Instituição, apenas
aponta-se que os alunos consideram insatisfatória a quantidade oferecida atualmente.

NOTAS DESCRIÇÃO
DA NOTA
CT
5
C
4
IND
3
D
2
DT
1
TOTAL
Pesquisa realizada em 2014

FREQUENCIA
ABSOLUTA
1
4
9
9
3
26

TABELA 3
FREQUENCIA
RELATIVA
3,85%
15,4%
34,60%
34,60%
11,55%
100%

A questão 12 discute a posição do Instituto em entender as necessidades do aluno;
muitos dos alunos se acham ignorados nesse quesito. Apenas 11,55% dos entrevistados se
sentem amparados pelo instituto. Não afirma-se aqui que o Instituo não busca conhecer as
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necessidades dos alunos, apenas enfatiza-se que os próprios alunos não observam essa
sensibilidade por conhecê-los, mesmo que ela exista.

NOTAS DESCRIÇÃO
DA NOTA
CT
5
C
4
IND
3
D
2
DT
1
TOTAL
Pesquisa realizada em 2014

5.6.

FREQUENCIA
ABSOLUTA
0
3
8
10
5
26

TABELA 4
FREQUENCIA
RELATIVA
0%
11,55%
30,75%
38,45%
19,25%
100%

Clima organizacional
A questão 16 procura identificar o clima entre os alunos do curso e professores. O

resultado é positivo, 7,7% discordam, nota 2, que o relacionamento seja bom; em contra
partida, 65,40% concorda que o relacionamento é positivo, nota 4, e 11,55% concorda
totalmente que o relacionamento é amistoso. Ver tabelas 5.

NOTAS DESCRIÇÃO
DA NOTA
CT
5
C
4
IND
3
D
2
DT
1
TOTAL
Pesquisa realizada em 2014.

5.7.

FREQUENCIA
ABSOLUTA
3
17
4
2
0
26

TABELA 5
FREQUENCIA
RELATIVA
11,55%
65,40%
15,40%
7,70%
0,00%
100%

Oscilação na motivação
Com o estudo das respostas da 8ª questão, observou-se algo esperado: o nível de

motivação da maioria dos alunos oscilou durante o período compreendido entre o último
semestre até este.
Na verdade, a motivação poderia oscilar muito durante uma única semana ou um
único dia; a mente humana é complexa e cheia de segredos. A mínima mudança poderia gerar
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níveis diversos de motivação ou de insatisfação; por exemplo, a própria passagem do primeiro
para o segundo horário de aula, onde há a mudança de um professor da matéria X por outro
professor, agora da matéria Y. Devido à n fatores, algum aluno em particular, ou mesmo toda
uma turma, poderia não manter o mesmo nível de motivação com o novo professor, quer seja
pelo tratamento ríspido que ele utiliza ou pela matéria que ele ensina. Não pretende-se entrar
nesse mérito, apenas mostrar que a motivação é fluida e não estática.
Ainda pautado na pesquisa realizada na Instituição (especificamente a 7ª questão),
percebe-se que 38,45% os alunos se considera pouco motivado, dando nota 2 para sua
motivação (D). Outros 15,4% se consideram muito motivados, nota 5, enquanto 42,3% se
considera apenas motivado, nota 4.
6.

CONCLUSÃO
A motivação é extremamente pessoal e muito diferente de pessoa para pessoa, por

isso dificilmente ciências que estudam a mente humana e, consequentemente a motivação,
chegarão a conclusões exatas e quantitativas.
Segundo todo o exposto, pôde-se perceber que a qualidade do ambiente de sala de
aula da referida Instituição, como Herzberg argumentou em sua teoria, evita a insatisfação dos
referidos questionados, todavia não pode ser o único foco dos gestores.
Não entrando no mérito de como ministrar conteúdo em sala de aula, os
pesquisadores sugerem uma constante aplicação de atividades desafiadoras – sempre pautadas
em assuntos já estudados e/ou apresentados pelo professor – com o intuito de deixar os alunos
alertas e sempre preparados, assim como motivados a melhorarem seus conhecimentos e
habilidades para a superação dos desafios.
Chiavenato (2003) diz que Herzberg propõe o “enriquecimento de tarefas” ou
“enriquecimento do cargo” com o foco de oferecer um ambiente propício para contínua
motivação no trabalho. Os professores podem fazer o mesmo com os alunos.
“Tito, o general romano, encarregado de construir o Coliseu, sentia orgulho
porque o exército romano era o único que se preparava para a guerra em tempos de paz, que
treinava seus soldados durante todo o ano. Era o mais eficiente.” (CURY, Augusto. 2008.
Pág. 13)
Que os educadores façam como Tito! Não permitam que seus soldados (alunos)
esperem a guerra (provas e testes) para começarem a se preparar, isso acarretará derrotas
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enormes. Façam com que treinem periodicamente, não importando os gemidos. Muitos alunos
irão reclamar, contudo certamente terão um bom motivo para a ação de estudar.
Têm-se percebido, por meio da análise empírica do cotidiano, que boa parte da
sociedade brasileira não sabe lidar com a liberdade, principalmente durante o trabalho ou o
estudo, sendo muitas vezes necessário que uma força repressora “obrigue” essa sociedade
para que haja engajamento na tarefa a ser executada, seja ela qual for.
Elogios e outras bonificações são essenciais para criar um ambiente propício à
motivação; qualquer estudioso do comportamento humano em organizações concordará com
essa afirmação, enfatizando sempre o termo “propício”, pois não é possível motivar um
indivíduo, apenas criar um ambiente “propício” para que a motivação surja.
Em 76,9% dos entrevistados afirmaram positivamente (CT e C) que sentem-se
motivados estudando Administração, logo a aversão ao curso escolhido não é um empecilho à
prosseguirem estudando Administração apresentado por eles, como poderia ter sido proposto
em hipóteses anteriores à pesquisa.
Pouco mais da metade dos entrevistados também disseram que sentiram-se
importantes por responder uma pesquisa que busca entender sua motivação, cerca de 73,05%
deles. Esse número poderia ser maior se um órgão mais importante – na concepção dos
alunos2 –, ou com mais poder para transformar os dados adquiridos em ações práticas,
houvesse realizado essa pesquisa.
Dados adquiridos com a pesquisa mostram algumas características que os alunos
consideram pertencentes a uma boa didática:
 Domínio do conteúdo por parte do professor que o ministra.
 Material visual para apoiar a explanação.
 Objetividade do assunto, não fugindo para temas sem muita relevância em
relação ao apresentado.
 Didática participativa, onde os alunos podem opinar e fazer observações. O
professor deve tomar cuidado para não intimidar os alunos.
 Clareza na fala.
 Dinâmica durante a apresentação.
 Apresentar o porquê de dada informação, não só impondo um conceito prédefinido.
2

Deve-se lembrar que a motivação é interna. A concepção do mundo ao seu redor que os alunos têm é a única
forma do ambiente externo influenciá-la; o objeto que oferece influencia externa pode ser qualquer coisa, porém
o que mais vai contar para o nível do impacto que ele propicia é o que ele parece ser ao aluno.
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Comparando a escola com uma empresa e os alunos com seus colaboradores,
chega-se a conclusão de que, assim como os colaboradores bem motivados tendem a realizar
seus trabalhos com maior empenho e dedicação – visto que a motivação é o motivo em si para
que promovam ações/atividades/tarefas –, os alunos do curso de Administração também terão
uma inclinação a melhores resultados caso estejam motivados durante o processo de
aprendizagem.
Não pretende-se aqui ensinar os professores a ministrarem suas aulas ou, à
Instituição, como gerir as suas políticas motivacionais. Contudo orienta-se com toda a
humildade que os profissionais desse ramo analisem, a todo instante, melhores formas de
suprirem seus clientes, os alunos, levando em conta as fontes de dados disponíveis (esse
singelo artigo é um bom exemplo).
Sabe-se que essa pesquisa não conseguiu abarcar o assunto em sua totalidade e
que muitas brechas para outras pesquisas estão aparentes; pode-se pesquisar as ações e
políticas motivacionais da Instituição, aprofundar-se nas técnicas dos docentes, analisar esse
assunto sob a luz de outras teorias, etc.
Há muito que pesquisar e aprender, pois entender a motivação de alunos constituise em tarefa desafiadora para professores, pais e gestores de instituições de ensino, além de o
ser para os próprios alunos. Mesmo respaldados por milênios de desenvolvimento humano e
científico em todas as áreas e amparados por teorias e hipóteses, pode-se afirmar que a
motivação se encontra tão desafiadora e mutável quanto antes, impossibilitando uma
tabulação precisa e/ou exata.
Isso ocorre principalmente porque as interpretações sobre o desenvolvimento do
comportamento motivacional divergem, pois ele decorre de um processo psíquico básico e
altamente complexo que depende do indivíduo em última instância, porém sofre influência do
ambiente.
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APÊNDICE
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS
Caro aluno,
Essa pesquisa faz parte de um estudo de caso feito nessa Instituição, como parte
da elaboração de um artigo. Os dados aqui adquiridos são exclusivamente de uso acadêmico e
a identidade dos pesquisados será preservada.
Período do Curso______________

Sexo:

masculino ( ) feminino ( )

Nº

PERGUNTAS

1

Com base na minha concepção do salário de um administrador, a
possibilidade de salário futuro serve como estímulo para estudar
Administração.

2

A expectativa de ascensão profissional/social futura me motiva a
estudar.

3

Fico feliz quando concluo uma tarefa desafiadora.

4

Sinto-me realizado estudando administração.

5

Minha nota/avaliação é compatível, na minha visão, com meu
desempenho estudantil.

6

Minha turma realiza grupos de estudos para aprimorar o
conhecimento.

7

Eu me considero motivado.

8

A minha motivação em relação ao curso oscilou durante o ultimo
semestre de curso até este.

9

Sinto-me mais motivado a estudar dentro de sala de aula do que
fora dela.

10

As condições ambientais físicas (temperatura ambiente, disposição
das carteiras, nível de ruído, limpeza, mobiliário, etc.) são boas.

11

A Instituição trás cursos e/ou palestras para aprimorar o currículo
dos alunos com regularidade.

CT
(5)

C
(4)

IND
(3)

D
(2)

DT
(1)

17

12

A Instituição procura conhecer as minhas necessidades.

13

Recebo elogios por um domínio do conteúdo estudado e/ou
desenvoltura em sala de aula.

14

As atividades apresentadas pelos docentes são desafiadoras; eles
procuram sempre me motivar.

15

Estudar sob a pressão de professores rígidos ajuda a melhorar meu
desempenho estudantil.

16

Existe um bom clima entre alunos e professores.

17

Existe um bom clima entre alunos e alunos.

Legenda da Tabela:
CT – Concordo Totalmente

D – Discordo

C ¬ Concordo

DT – Discordo Totalmente

IND ¬ Indiferente
18 - Quantos professores, no semestre atual, têm uma didática que facilita a absorção do
conteúdo? Como você descreve uma boa didática?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19 - Você utiliza o psicólogo, que atua como conselheiro, da Instituição? Se sim, com que
frequência?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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20 - Você se sentiu importante ao responder a uma pesquisa que buscam entender sua
motivação e, consequentemente, servir de base para a tomada de decisão dos responsáveis
pela gestão da sua Instituição?
Sim ( )
Não ( )

Desde já agradecemos sua participação.
Atenciosamente.

PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CONVÊNIOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO
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RESUMO
Pela sua inegável relevância, o transporte escolar
gratuito no país é um tema que vem ganhando maior
importância nas discussões e pesquisas nos últimos
anos. Segundo dados do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação‐FNDE (BRASIL, 2014) os
estudantes passam cerca de quatro horas diárias neste
transporte, o que demonstra a importância de estudos e
desenvolvimento de políticas públicas e convênios que
contribuam para a redução e melhor aproveitamento
dos tempos de trajeto, assim como para a melhoria das
condições de viagem desses estudantes, justificando‐se,
assim, esta pesquisa. Pelo apresentado, o objetivo

principal deste trabalho é apresentar as políticas
públicas e os convênios celebrados em relação ao
transporte escolar para garantir o direito constitucional
a educação. Como objetivo secundário identificar a
forma de distribuição de recursos entre as esferas
federal, estadual e municipal para o transporte escolar.
Para isso, utilizou‐se como método a pesquisa
bibliográfica e documental. Como resultado, buscou‐se
apresentar a importância destas políticas públicas e
convênios que contribuam com os usuários deste serviço
quanto a seus direitos pré‐estabelecidos em lei.

PALAVRAS‐CHAVE: Transporte escolar, Políticas públicas, Convênios, Governo federal, Distribuição de recursos.

OVERVIEW OF PUBLIC POLICIES AND AGREEMENTS RELATED TO SCHOOL BUSES IN BRAZIL
ABSTRACT
For its undeniable relevance, free school buses
in the country is a topic that has been gaining more
importance in discussions and research in recent years.
According to data from the Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação‐FNDE (BRASIL, 2014)
students spend about four hours a day for this
transport, which demonstrates the importance of
research and development of public policies and
agreements that contribute to the reduction and better
use of trip times, as well as to improve the travel
conditions of these students, thus justifying this search.
At presented, the main objective of this paper is to

present public policies and agreements entered into in
relation to school transport to ensure the constitutional
right to education. As a secondary objective way to
identify the distribution of resources among federal,
state and municipal levels for school transportation. For
this, we used as a method to literature and documents.
As a result, we sought to present the importance of
these policies and agreements that contribute to the
users of this service in their own right established by
law.

KEY‐WORDS: School buses, Public Policies, Agreements, Federal Government, Resource allocation.
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PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CONVÊNIOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO
BRASIL
INTRODUÇÃO
Atualmente o transporte escolar configura‐se como uma necessidade básica dos
estudantes de escolas públicas, principalmente daqueles que residem em zonas rurais e de difícil
acesso à educação. Desta forma a União, pessoa jurídica representante do Governo Federal,
juntamente aos demais entes federados, vem desenvolvendo ao longo dos anos diferentes tipos
de Políticas Públicas e formalizando Convênios que assegurem o acesso desse estudante à escola.
Segundo dados retirados do Manual da Legislação Federal sobre Convênio da União
(BRASIL, 2009) os Convênios são ajustes administrativos, celebrados por pessoas jurídicas de
Direito Público de qualquer espécie ou realizado entre estas e outras de natureza privada, para a
aquisição do objetivo comum dos convenentes. Desta forma, possuem a finalidade de construir
um resultado final que atenda aos deveres compartilhados pelos partícipes, permitindo auxílio
aos custos a partir dos recursos financeiros recebidos para a execução de serviços. O Convênio é
um dispositivo do qual o poder público se beneficia para associar‐se a outra entidade, seja ela
pública ou privada, e está conceituado na Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Já as Políticas Públicas são conjuntos de programas, ações e atividades que são
desenvolvidas pelo Estado de forma direta ou indireta com a participação de entidades públicas
ou privadas que buscam assegurar determinados direitos a cidadania e direitos constitucionais
(BRASIL, 2013). Destacam‐se para esta pesquisa os programas voltados para a educação de
qualidade no país, viabilizando condições de acesso e permanência dos estudantes nas escolas.
Dentre estes, na esfera federal, podemos citar o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa de Apoio à Educação
Especial (PAEE), dentre outros.
Sob este panorama, o objetivo deste trabalho é apresentar as Políticas Públicas Federais e
os Convênios celebrados em relação ao transporte escolar segundo os termos definidos no artigo
211 da Constituição Federal, com o intuito de expor a importância destes programas para os
alunos das escolas públicas que residem na zona rural, em que muitas vezes não usufruem deste
serviço, ou se possuem, o meio de transporte é desconfortável, inapropriado, lotado ou sofre
com ausência de manutenção.
Este é um estudo teórico feito através de uma análise qualitativa. O método utilizado foi o
de pesquisa bibliográfica e documental.
Como resultados buscou‐se fornecer um documento que traga uma síntese da
operacionalização e importância dessas Políticas Públicas para os estudantes, assim como
apresentar‐lhes um panorama das Políticas Públicas e Convênios existentes. Além de servir como
uma ferramenta que auxilie no exercício da cidadania ao promover a compreensão do
mecanismo de atuação do poder público a fim de buscarem seus direitos pré‐estabelecidos pela
legislação, viabilizando uma melhor condição de vida.
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MATERIAS E MÉTODOS
 Políticas Públicas, Convênios e o transporte escolar
A evasão escolar é uma permanente preocupação do governo brasileiro, visto que em
2012, conforme dados de pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), atingiu o índice de 24,3%, o que aponta que o Brasil tem a terceira maior taxa de evasão
escolar entre os 100 países com maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (PNUD, 2012).
Segundo a mesma pesquisa, os países vizinhos apresentam índices bem menores como é o caso
do Chile (2,6% de evasão), Argentina (6,2%) e Uruguai (4,8%).
O Governo Federal juntamente com os demais entes governamentais, observando a
importância das Políticas Públicas e dos Convênios para a educação, busca desenvolver por meio
de acordos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) políticas e programas
que possam amenizar ou combater esses altos índices de evasão escolar e de desigualdades
existentes entre cidades, municípios, estados e regiões brasileiras, o qual, o mesmo leva muitas
vezes ao desgaste físico e psicológico do aluno.
[...] o estabelecimento de políticas, programas e ações visando superar o
fracasso escolar deve considerar as diferentes dimensões e a necessidade de
busca de maior articulação delas sem secundarizar, no campo das políticas
educacionais, a necessidade de priorização estratégica de algumas dessas ações
como norte político a ser efetivado nas políticas e gestão para a educação básica.
[...] (DOURADO, 2005, p. 2)

Desta forma se torna indispensável que a União na execução de suas políticas públicas,
programas e convênios, considerem os indicadores sócio econômicos de cada região para assim
identificar as principais necessidades da população local para melhor direcionar os esforços e os
recursos em busca das metas governamentais.
A evasão escolar é um dos diversos problemas que o Governo Federal vem buscando
resolver com o auxílio destas políticas, que fornece assistência de diversas formas a estes alunos.
Um dos principais motivos desta evasão é a dificuldade de acesso a estas escolas, quando em
diversos casos os educandos chegam a passar até quatro horas dentro de um transporte para
chegar a escola, desmotivando o aluno a permanecer nessa jornada.
Segundo Moura e Cruz (2013) e Gentil e Silva (2013) o transporte escolar consiste em um
direito estabelecido na Constituição de 1988, em seu artigo 208, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), no artigo 4, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu
artigo 54, com o intuito de promover melhores condições de ensino e educação aos alunos.
 Método de pesquisa
Este é um estudo teórico feito através de uma análise qualitativa. O método utilizado foi o
de pesquisa bibliográfica em outros artigos que dissertam sobre o tema para o melhor
embasamento das discussões, e o método da pesquisa documental que, segundo Gil (2010), é
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realizada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. São exemplos desses
materiais atas, registros, diários, leis e projetos de lei, registros estatísticos, fotos filmes e vídeos.
Desta forma, para atingir‐se o objetivo desta pesquisa, fez‐se uso de documentos legais
para embasamento da análise, gerando uma discussão através da investigação detalhada dos
dispositivos selecionados, sendo: Constituição Federal da República Federativa do Brasil; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
Resoluções do FNDE que regulamentam o PNATE; Documentos do Portal da Transparência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Gentil e Silva (2013), a educação no Brasil é um direito social garantido pela
Constituição Federal e reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e “(...) tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1996).
Porém, para o exercício pleno do direito social à educação, é necessária, por parte do
Estado, a viabilização da entrada e permanência destes indivíduos dentro do ambiente escolar.
Para isso existem os chamados programas suplementares ao ensino, que consistem no
dever do poder público em fornecer amparo aos alunos com recursos, na forma de material
didático, transporte, alimentação e saúde. Ressalvando‐se que, tudo isso sem destituir da família
seu papel de extrema relevância neste processo (GENTIL; SILVA, 2013).
A fim de viabilizar esses programas o Ministério da Educação através do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vem criando políticas públicas operadas através de
programas como o “Caminho da escola”, relacionado ao fornecimento de transporte escolar.
Os recursos destinados a esses programas devem ser repassados aos entes responsáveis
através da celebração de convênios entre os partícipes, conforme previsto na Lei nº 8.666/1993.
Atualmente só no Brasil existem mais de 446.430 convênios listados na página do Portal
da Transparência, em que cerca de 368.832 estão registrados na Secretaria do Tesouro Nacional
– STN (SIAFI) e 77.598 registrados no Sistema de Convênios (SICONV) todos esses convênios
geram um valor total de aproximadamente R$ 379.913.617.042,25. Apenas no Ministério da
Educação existem aproximadamente 97.343, em que o valor conveniado é de R$
3.345.153.684.318,72, entretanto o valor liberado é de R$ 28.448.578.009,23 (BRASIL, 2014).
As transferências dos recursos ocorrem por meio de procedimentos prévios que resulta
em acordo formal, que normalmente é celebrado entre a entidade repassadora e a entidade
receptora. Contudo a celebração do convênio depende de uma prévia aprovação de competente
plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deve conter a identificação do
objetivo a ser executado, as metas que serão atingidas, as etapas e fases de execução, o plano de
aplicação dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso, a previsão de início e fim da
execução assim como a conclusão das etapas ou fases programadas. As parcelas dos convênios
serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação recebido.
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Os convênios feitos entre a União, Estados e Municípios tem por finalidade implementar o
sistema de ensino. Segundo Abreu (2007) os convênios criados pelas três esferas vão além da
definição de cotas de arrecadação e contribuição, consolidando‐se como uma fórmula de
colaboração entre os poderes e o modo como deveriam ser aplicados os recursos recolhidos no
desenvolvimento de um sistema educativo a nível nacional. Assim os convênios apresentam um
considerável resultado em escala nacional, acima de tudo nos acordos estabelecidos entre a
União e o Estado.
Os programas instalados pelo Ministério da Educação (MEC) para favorecer a
disponibilização do transporte escolar aos educandos da rede pública de ensino foram o
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE) e o Programa Caminho da Escola. Segue detalhamento destes programas.
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE)
Segundo Moura e Cruz (2013) o primeiro programa instituído foi o Programa Nacional de
Transporte Escolar (PNTE) em que a política do transporte escolar foi realizada pela Fundação de
Assistência ao Estudante (FAE), no ano de 1993, em caráter experimental, com o objetivo de
contribuir financeiramente com os municípios para a compra de veículos automotores zero
quilômetro, responsável em transportar os alunos diariamente das escolas públicas de ensino
fundamental moradores da área rural.
O PNTE era uma modalidade de assistência financeira voluntária desta forma dependia da
elaboração de Planos de Trabalho Anuais entre a União, Estados e Municípios. Em 1997 com a
extinção do FAE o órgão que assumiu a gestão do PNTE foi o FNDE. Este constatou que os
critérios de atendimento vinham variando com o passar dos anos tais como o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) dentre outros.
Os intervenientes político‐partidários foram determinantes para a distribuição
dos recursos do PNTE, pois, conforme Castro (1997), em análise da política de
transferência voluntária nos anos de 1980, “embora houvesse critérios
técnicos/burocráticos do FNDE divulgados, prevaleceu o ‘pragmatismo político’
na seleção final dos projetos, em que o maior peso era dado ao ‘patrocínio’ dos
pleitos efetuados por parlamentares, altos burocratas e dos dirigentes locais e
regionais”. (MOURA; CRUZ, 2013, p. 04)

No ano de 2004, o PNTE passou a ser destinado apenas a Organizações Não‐
Governamentais (ONGs) sem fins lucrativos, destinados a escolas de ensino fundamental que
abranjam alunos com necessidades especiais tanto da zona rural quanto urbana, e no ano de
2007 o PNTE foi totalmente extinto das políticas públicas.
Programa Caminho da Escola
Este programa disponibiliza recursos para os estados e municípios, para a obtenção de
ônibus e micro‐ônibus, ambos zero quilômetros, e de embarcações, por meio do contrato com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Programa Caminho da
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Escola, é uma modalidade de assistência financeira criada pela Resolução nº 3, do Conselho
Deliberativo do FNDE, de 28 de março de 2007 e os recursos são repassados através da
celebração de Convênio entre os entes participantes.
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído pelo
Ministério da Educação, em que o FNDE é o principal responsável por meio da Medida Provisória
nº 173, de 16 de março de 2004, referendado pela Lei n° 10.880, de 9 de junho do mesmo ano,
que tem por objetivo oferecer transporte escolar gratuito para os estudantes de ensino
fundamental, por meio de assistência financeira de caráter suplementar aos Estados, ao Distrito
Federal, e aos Municípios.
Até então o PNATE apenas beneficiava os estudantes de ensino fundamental. Contudo, a
Lei nº 11.947, estabelecida em 16 de junho de 2004, possibilitou que o programa beneficiasse
todos os estudantes da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio),
porém, apenas os residentes na zona rural.
O montante se divide em nove parcelas, onde as mesmas são disponibilizadas entre os
meses de janeiro a novembro, de acordo com o número de alunos que se encontram em
determinada localidade. Desde que o programa foi estabelecido o cálculo do montante foi
sofrendo modificações, em 2004 o valor do custo‐aluno foi estipulado em R$ 76,00 ao ano, em
2005, em R$ 80,00, e atualmente este valor já aumentou, ele varia entre R$ 120,73 e R$ 172,24
per capita/ano, segunda dados do FNDE (BRASIL, 2014), de acordo com a área rural do município,
a população situada naquela localidade e a posição do município na linha de pobreza.
Porém, para que esses recursos fossem disponibilizados de maneira justa, foi instituído o
Fator de Necessidade de Recursos de Município (FNR‐M) que por meio da multiplicação das
variáveis descritas a seguir distribui recursos para o transporte escolar (dados retirados do site do
FNDE da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 5 de abril de 2006) (BRASIL, 2014):


Percentual da população rural do município (IBGE);



Área do município (IBGE);



Percentual da população abaixo da linha de pobreza de R$ 75,00 (IPEADATA).

Foi instituída uma tabela com os Estados e o Distrito Federal. Considerando as variáveis,
foram divididos em quatro faixas que apresenta a necessidade de recursos: muito baixa; baixa;
média; alta. Desta maneira os estados forma classificados conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição dos Estados por Faixa de Necessidade.
Faixas

Necessidades de
Recurso

Estados

Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 4

Muito Baixa
Baixa
Média
Alta

RJ, SC, RS, PR, SP e DF
SE, ES, RN, GO, AL, PB, PE e MG
TO, MS, RO, MT, MA, PI, CE e BA
RR, AP, AC, AM e PA
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Fonte – FNDE –Resolução/CD/FNDE nº 12, de 5 de abril de 2006.

Para o cálculo dos recursos a serem atribuídos a cada uma das faixas, considerou‐se uma
situação hipotética de um diferencial de 5% entre faixas, partindo‐se da situação verificada do
Programa em 2005 (FNDE‐ Resolução/CD/FNDE nº 12, de 5 de abril de 2006).
Dentro de cada faixa, os estados “[...] foram novamente organizados em grupos de
municípios por tipo de necessidade (muito baixa, baixa, média e alta), gerando uma
diferenciação” (MOURA; CRUZ, 2013, p. 6), conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Valores per capita dos municípios em 2008.
UF

Faixa 1
Muito Baixa

Faixa 2
Baixa

Faixa 3
Média

Faixa 4
Alta

Variação %
Entre Faixa 1
e Faixa 4

DF
RJ
SC
RS
PR
SP
SE
ES
RN
GO
AL
PB
PE
MG
TO
MS
RO
MT
MA
PI
CE
BA
RR
AP
AC
AM
PA

84,54
81,89
81,71
81,63
81,56
81,72
82,91
83,02
83,10
83,19
83,14
83,34
83,23
83,26
85,28
85,06
85,24
84,97
85,01
85,43
84,78
85,02
86,44
89,09
86,96
88,75
86,54

83,79
83,42
83,27
83,13
83,43
85,82
86,05
86,19
86,38
86,28
86,67
86,45
86,53
90,55
90,11
90,48
89,93
90,01
90,86
89,56
90,05
92,88
98,18
93,91
97,49
93,09

85,68
85,13
84,90
84,69
85,15
88,73
89,07
89,29
89,58
89,42
90,01
89,68
89,79
95,83
95,17
95,71
94,90
95,02
96,29
94,34
95,07
99,33
107,27
100,87
106,24
99,63

87,58
86,84
86,53
86,26
86,87
91,64
92,09
92,38
92,77
92,56
93,35
92,91
93,06
101,10
100,23
100,95
99,87
100,03
101,72
99,11
100,09
105,77
116,36
107,82
114,98
106,17

6,90%
6,30%
6,00%
5,80%
6,30%
10,50%
10,90%
11,20%
11,50%
11,30%
12,00%
11,60%
11,80%
18,60%
17,80%
18,40%
17,50%
17,70%
19,10%
16,90%
17,70%
22,40%
30,60%
24,00%
29,60%
22,70%

Fonte – FNDE –Resolução/CD/FNDE nº 12, de 5 de abril de 2006.

Contudo o cálculo do PNATE continuou sofrendo modificação no ano de 2010, segundo
dados do FNDE foi instituída a Resolução nº 69, de 29 de dezembro de 2009 que apresenta a
distribuição per capita “Art. 1º Alterar o valor per capita por aluno/ano a ser transferido aos
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estados, ao Distrito Federal e aos municípios à conta do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE) no ano de 2010, nos termos constantes da tabela de referência
anexa a esta Resolução.” (FNDE ‐ Resolução/CD/FNDE nº 69, de 29 de dezembro de 2009),
conforme Tabela 3.
Tabela 3 – Valor per capita ano – Tabela de referência ‐ 2010.
Valor Per Capita (R$ 1,00)
UF

Menor

Maior

UF

Menor

Maior

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA

149,31
123,07
133,27
143,90
125,85
125,49
128,51
122,89
123,14
125,83
123,24
127,19
127,61
128,10

162,62
137,23
170,20
172,24
149,23
147,81
128,51
136,32
142,07
148,56
142,95
148,36
150,33
159,02

PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

124,18
123,20
127,79
120,73
121,21
124,83
129,28
141,30
120,84
120,95
123,59
120,96
127,79

139,62
143,64
150,57
128,73
132,31
136,75
149,43
156,56
128,28
128,54
137,44
134,31
149,65

Fonte – FNDE –Resolução/CD/FNDE nº 69, de 29 de dezembro de 2009.

É importante investigar se a liberação de tais valores pauta‐se na disponibilidade
financeira do FNDE ou em um estudo que defina o quantitativo necessário para oferecer
transporte escolar de qualidade, assunto este que não é abordado neste artigo, pois foge do
objetivo da pesquisa.
O recurso liberado pelo FNDE por meio do programa PNATE se faz necessário para
responder uma das principais necessidades do educando, no entanto a fiscalização é necessária
não apenas dos órgãos públicos, mas também da sociedade em geral. Assim é necessário que
todos conheçam estas políticas para que possam intervir nestas fiscalizações, sendo uma forma
de fiscalização dos investimentos estatais.
CONCLUSÃO
Como podemos observas nas tabelas apresentadas, todos os municípios têm direito a
auxílio financeiro disponibilizado pelo FNDE, desde que os alunos estejam freqüentando
regularmente o estabelecimento de ensino.
Entretanto, caso o Distrito Federal, o Estado e o Município que recebem este recurso
financeiro omitam a prestação de contas conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo, ou
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ocorra a rejeição da prestação de contas ou ainda utilizem dos recursos em desacordo com os
créditos estabelecidos para a execução dos Programas, conforme constatado por análise
documental ou de auditoria (redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009 e Incluído pela Lei nº
11.947, de 2009) poderá perder o auxilio financeiro, decreto instituído na Lei Nº 10.880, de 9 de
junho de 2004 descrito em seu artigo 5º parágrafo 1º.
Assim como nas políticas públicas, caso as entidades que receberam os convênios não
forneçam a comprovação regular da aplicação da parcela anterior, quando verificar desvio da
finalidade na aplicação dos recursos ou quando o executor deixar de adotar as medidas
saneadoras apontadas pelo partícipe (Redação dada pela Lei nº 8.666, de 1993 e Incluído pela Lei
nº 8.666, de 1993) o recurso financeiro ficará retido até saneamento das impropriedades.
Assim é importante que os municípios que recebem este auxílio prestem contas
adequadamente, caso contrário terão seus auxílios cortados, o que não o desresponsabiliza do
fornecimento do transporte escolar. É importante que a população tenha ciência de que com ou
sem o recurso da União, o município tem o dever de fornecer este serviço com todas as
especificações e qualidade exigidas pelo MEC.
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RESUMO
Este estudo objetivou discutir os problemas
enfrentados pela logística do agronegócio que afetam
diretamente aos produtores e empresas, a economia
brasileira e o desenvolvimento do país, mostrando o
desbalanceamento da matriz brasileira, os gargalo
enfrentados pela infraestrutura do país e o déficit da
armazenagem brasileira. Por outro lado, evidenciamos o
direcionamento dos programas e projetos de
investimentos que estão sendo tomadas pelos órgãos

governamentais no sentido de minimizar os problemas
enfrentados na economia. Dessa forma, a pesquisa
contemplou o estudo de transporte, distribuição e
armazenagem. Essas três questões
delineando a
formação desses custos logísticos e traçando
comparativos sempre que possível com outras
realidades de modo a esclarecer que pontos são mais
críticos e onde a economia brasileira é mais prejudicada.

PALAVRAS‐CHAVE: Logística do agronegócio, matriz de transportes, custos de armazenagem.

LOGISTICS AGRIBUSINESS: A STUDY OF TRANSPORT COSTS AND STORAGE IN BRAZIL
ABSTRACT
This study discusses the problems faced by the
agribusiness logistics that directly affect producers and
corporations, the Brazilian economy and the
development of the country, showing the imbalance of
Brazil's array, the bottleneck faced by the country's
infrastructure deficit and the Brazilian storage.
Moreover, we observed the targeting of programs and
investment projects that are being taken by government

agencies to minimize the problems facing the economy.
Thus, the research included the study of transport,
distribution and storage. These three issues outlining
the formation of these logistical costs and comparative
mapping where possible with other realities in order to
clarify points that are most critical and where the
Brazilian economy is more impaired.

KEY‐WORDS: Logistics agribusiness, transport matrix, storage costs.
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LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO: UM ESTUDO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
NO BRASIL
INTRODUÇÃO
O crescimento do agronegócio brasileiro nos últimos anos é visível, quebrando recordes
de produção, produtividade e exportação. Sendo assim, vem ocupando posição de destaque no
âmbito mundial, tem importância crescente no processo de desenvolvimento econômico, por ser
um setor dinâmico da economia, além de impulsionar os demais setores na competitividade
nacional e como um setor de grande empregabilidade e geração de renda no país.
A participação e a capacidade de se manter em um mercado internacional assim como
elevar o nível de vida de sua população é a definição conhecida e aceita de competitividade. Para
tanto, conforme Batalha (1997) contar somente com um setor agropecuário eficiente e eficaz
não é suficiente para garantir adequadamente o abastecimento do mercado interno e a
produção de excedentes para exportação. Os alimentos devem ser produzidos dentro dos
padrões de competitividade.
Deste modo, os empreendedores do agronegócio precisam um contínuo aprimoramento
de práticas que objetivam reduzir custos, reduzir os prazos de entrega, analisar e otimizar os
fluxos operacionais, melhorar o fluxo dos componentes da cadeia produtiva, melhorando assim,
a competitividade com a concorrência internacional.
Neste estudo é possível compreender que nas últimas décadas o agronegócio foram
ocupando áreas de fronteira como o norte e o centro oeste, além disso diversas áreas do
nordeste. Estes fatores são geradores de empecilhos, considerando as dimensões continentais do
território brasileiro, principalmente em se tratando do amortecimento dos custos logísticos de
transporte e armazenagem. Assim, a gestão de custos é uma oportunidade clara da utilização de
ferramenta de apoio na tomada de decisões, visando a maximização dos resultados. Por outro
lado, o presente estudo mostra o desbalanceamento da matriz brasileira, o gargalo na
infraestrutura do país e o déficit da armazenagem brasileira.
O presente estudo propõe‐se a discutir os problemas enfrentados pela logística do
agronegócio que afetam diretamente aos produtores e empresas, a economia brasileira e o
desenvolvimento do país. Por outro lado, evidenciamos o direcionamento dos programas e
projetos de investimentos que serão tomadas pelos órgãos governamentais no sentido de
minimizar os problemas enfrentados na economia.
Dessa forma, o estudo a seguir foi elaborado a partir de que questões que são de grande
relevância para a economia. No primeiro trataremos da questão de transporte e distribuição. No
segundo momento sobre a questão da armazenagem. Afinal, delinearemos comparativos sobre
os custos logísticos de modo a esclarecer os problemas e prejuízos incidentes na economia.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, envolvendo diversas
obras de logística e agronegócios. Além disso, outras fontes também foram utilizadas, como
artigos científicos, revistas especializadas, reportagens publicadas na internet e periódicos, o que
ampliou de maneira substancial, a quantidade de dados e informações, fornecendo material
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suficiente para esclarecer sobre o presente assunto de logística do agronegócio e seus custos de
transporte‐armazenagem.
Diversos órgãos governamentais, como o MAPA, CONAB, ILOS e PNLT foram consultados,
em busca de dados atuais. Do cruzamento dos dados e da análise criteriosa de todas as
informações disponíveis resulta este trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informação correlatos),
pela organização e pelos seus canais de marketing, de modo a maximizar as lucratividades
presentes e futuras por meio do atendimento dos pedidos a baixo custo (GOMES; RIBEIRO,
2004).
Denomina‐se custos logísticos todos os custos com as operações logísticas de uma
organização, dentre os quais se destacam os custos com transporte, armazenagem e distribuição.
Os custos logísticos são tão relevantes quanto o próprio custo do produto, e para garantir a
sobrevivência da empresa é fundamental saber gerir os mesmos (Ricarte, 2002). Através do pré‐
cálculo ou do planejamento de custos, é possível determinar os padrões de custos de produção e
de produtos (CHIAVENATO, 1991).
O transporte e a armazenagem representam um elemento fundamental nos custos
logísticos. Principalmente, considerando todo o fluxo de matérias‐primas, especialmente nos
agronegócios, que são localizadas em áreas distantes dos centros urbanos.
Segundo Batalha (1997) o termo de agronegócio, “pode ser considerado como um
conjunto de atividades que concorrem para a elaboração de produtos agroindustriais, desde a
produção de insumos (sementes, adubos, máquinas agrícolas, etc.) até a chegada do produto
final (queijo, biscoito, massas etc.) ao consumidor, não estando associada a nenhuma matéria‐
prima agropecuária ou produto final específico”.
A participação e a capacidade de se manter em um mercado internacional assim, como
elevar o nível de vida de sua população é a definição conhecida e aceita de competitividade. Para
tanto, conforme Batalha (1997) contar somente com um setor agropecuário eficiente e eficaz
não é suficiente para garantir adequadamente o abastecimento do mercado interno e a
produção de excedentes para exportação. Os alimentos devem ser produzidos dentro dos
padrões de competitividade.
Fatores marcantes podem ser observados na economia agrícola, principalmente, nas
últimas décadas e de forma mais acelerada nos anos mais recentes. Os negócios agropecuários
foram ocupando áreas de fronteira como o norte e o centro‐oeste, além de vastas áreas do
nordeste. Estes avanços, em geral, são dados pelo avanço das tecnologias que são aplicadas na
produção. Além disso, indústrias de processamento são instaladas nas zonas de produção,
paralelamente, armazenadores e fornecedores vão‐se aglomerando, visando principalmente à
minimização dos custos de transporte e armazenagem envolvidos. É possível ver na Figura 1,
considerando as dimensões do país, a expansão do agronegócio no Brasil.
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Figura 1 – A expansão do agronegócio no Brasil.
Vale, entretanto ressaltar que a busca da otimização é a necessidade de incrementar
produtos nacionais com uma motivação de caráter fundamental para a competitividade
internacional. Isto, em face da concorrência externa resultante da abertura econômica, o que
implica a redução de custos referentes às operações de exportação, mas também a diminuição
das tentativas de avanço dos produtos importados.
Neste sentido, é de fundamental importância à análise da chamada matriz de transporte
de cargas no Brasil. A matriz brasileira quando comparada a de outros países de dimensões
continentais é muito desbalanceada. Os Estados Unidos transportam 28,7% da sua carga por
caminhões, com a maior parte viajando por trem (38%). Já na China prioriza a cabotagem (48%),
enviando apenas 11,2% da produção por rodovia. A União Europeia também faz uso da
cabotagem (37%), apesar de os europeus utilizarem bastante os caminhões (46%) para
deslocarem seus produtos (Fórum Internacional de Logística ILOS, 2011; CSCMP, 2011;
EUROSTAT, 2011; NBSC, 2011). Estes fatos ficam evidentes na seguinte tabela 1.
Tabela 1 – Comparativo das matrizes de transporte em diversas regiões, considerando os países
com dimensões continentais.
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Modal

Brasil (2010)

EUA (2010)

UE (2008)

China (2007)

Rodoviário

65,6%

28,7%

46%

11,2%

Ferroviário

19,5%

38%

11%

23,5%

Hidroviário

1,77%

6,8%

4%

15,4%

Cabotagem

9,59%

4,6%

37%

48,0%

Duto

3,8%

21,5%

3%

1,8%

Aéreo

0,05%

0,3%

0%

0,1%

Fonte: (ILOS, 2011; CSCMP, 2011; EUROSTAT, 2011; NBSC, 2011).
Um dos reflexos desse desequilíbrio no transporte de carga é o elevado custo logístico –
10,6% do PIB nacional, contra 7,7% do PIB dos EUA. Embora os preços de frete rodoviário sejam
artificialmente baixos no Brasil, devido à estrutura desordenada do setor e à baixa regulação e
fiscalização, o custo de transporte rodoviário é mais do que o dobro do hidroviário e 66% maior
que o ferroviário. Enquanto 1 trem (77 vagões) ou 1 comboio (6 barcaças) carrega 5.400
toneladas, são necessárias 216 carretas para transportar a mesma quantidade (ILOS, 2011).
Ao contrário do transporte, que ocorre em diversos locais e tempos diferentes, a
armazenagem e o manuseio de materiais acontecem, na grande maioria das vezes, em algumas
localidades fixadas. Portanto, Ballou (2012) afirma que a armazenagem e manuseio de
mercadorias são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus custos
podem absorver de 12 a 40% das despesas logística da firma. Isto, devido a que os custos dessas
atividades estão intimamente associados à seleção desses locais.
Ainda, segundo Ballou (2012) os armazéns ou centrais de distribuição executam um papel‐
chave para aumentar a eficiência da movimentação de mercadorias. Já que os mesmos permitem
a compensação eficaz dos custos de estocagem com menores custos de transporte, ao mesmo
tempo em que mantêm ou melhoram o nível de serviço.
Segundo dados do Ministério da Agricultura (MAPA), os silos espalhados pelos campos
brasileiros têm uma capacidade estática para armazenar pouco mais de 146,3 milhões de
toneladas de grãos. Mas, de acordo com a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), o ideal é que os países tenham capacidade para armazenar 120% do que
produzem.
A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2011) admite que pelo menos 40
milhões de toneladas ficam fora dos armazéns todos os anos, porque falta espaço. O déficit é
maior na região Centro‐Sul, passando de 35,3 milhões de toneladas. Depois o Norte e Nordeste,
com 5,6 milhões de toneladas.
Segundo levantamento de 2013, 86,44% da capacidade estática dos armazéns brasileiros
estão fora da porteira. Dos 17.384 mil silos, 13.850 mil são de empresas privadas, as tradings. As
cooperativas têm 3029 armazéns, o que representa 20,57% da capacidade nacional de
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armazenagem e é insuficiente para absorver toda a produção dos cooperados. Na seguinte Figura
2, podemos ver a produção brasileira de grãos por milhões de toneladas.

Figura 2 – A produção brasileira de grãos.
Com o crescimento da produtividade e pelo próprio crescimento da agricultura têm
acarretado a falta de armazéns. Isto, levando em consideração que o agronegócio é responsável
por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Segundo dados da Secretaria de Relações
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SRI/Mapa) em 2013 as
exportações do agronegócio alcançaram a cifra de US$ 99,97 bilhões, subindo 4,3% em relação
aos US$ 95,81 exportados em 2012.
Nesse sentido, o Programa para Ampliação e Construção de Armazéns (PCA) tem por
objetivo ampliar a capacidade de armazenagem da produção agrícola no país, incentivando a
expansão da capacidade de armazenagem na fazenda e reduzindo os problemas logísticos de
escoamento da produção em pico de safra. Este programa permite também o financiamento de
unidades armazenadoras localizadas em áreas urbanas, caso as condições de logística e
transporte sejam favoráveis à essa localização.
Por outro lado, o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT, 2012) tem por objetivo
o plano de desenvolvimento da infraestrutura de transportes brasileira, assim como redirecionar
as políticas, programas e projetos de investimento, dentre eles o aspecto da racionalização da
atividade logística nas diversas regiões brasileiras, com ordenamento do território a partir das
potencialidades de produção e consumo e, o fomento à multimodalidade, com aproveitamento
maximizado das vantagens de cada modal de transporte, valorizando as estruturas e redes atuais.
CONCLUSÃO
O agronegócio potencializou a economia brasileira, porém observou‐se um grande déficit
na infraestrutura nos setores de transportes e armazenagem da produção agrícola. Embora o
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governo já apresente um Plano Nacional de Armazenagem (PNA) com verbas destinadas as
melhorias tanto de transportes quanto de armazenagem em torno de 20 milhões de reais. Ainda
assim, precisa de políticas mais concretas no intuito de continuarmos em um crescimento
moderado, mantendo‐nos dia após dia mais competitivos no cenário mundial, uma vez que, por
falta de infraestrutura ainda implique prejuízos na economia. Mesmo assim, ainda atingimos um
grande patamar na questão de posicionamento a nível mundial.
É fundamental e imprescindível que a esfera governamental faça investimentos pesados
na infraestrutura para minimizar os gargalos enfrentados na economia, já que estudo o mostra o
desbalanceamento da matriz brasileira. Para tal, é necessário a utilização da multimodalidade de
modo a diminuir os altos custos logísticos enfrentados no transporte brasileiro. Além disso, o
setor privado, juntamente com a esfera pública devem trabalhar juntas para minimizar prejuízos
e gargalos na economia e o desenvolvimento dos setores de transportes e armazenagem.
Outro fator fundamental é direcionamento das políticas públicas para o melhoramento
das condições de armazenamento e escoamento das safras, pois, os mesmos sofrem déficits
significativos na produção. Já que a segmentação de produtos e serviços juntamente com a alta
proporção de custos indiretos impõe grande dificuldade no custeio das atividades logísticas no
Brasil.
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RESUMO
A palavra trabalho origina‐se do latim tripalium,
instrumento de tortura romano, onde eram amarrados e
supliciados os escravos e animais difíceis de ferrar.
“Trabalhar tem origem em tripaliare ou martirizar com o
tripalium” (BASTOS et al., 1995).
Porém, apesar do significado punitivo da palavra, este
pode ter uma conotação positiva, trazendo dignidade
para o indivíduo, onde pode mostrar suas habilidades,
obter bons resultados de seu esforço e
consequentemente satisfação pelo bom “trabalho”
desempenhado.
Porém, para que isso seja possível, é necessário que o
ambiente e as condições oferecidas para o exercício do
trabalho sejam adequadas ao ser humano.

Neste sentido houveram evoluções importantes nas
relações empregatícias formalizadas nos dispositivos
legais existentes. Mas para que a legislação seja
cumprida, é necessário que as partes envolvidas tenham
conhecimento de seus direitos e deveres.
Sob esta perspectiva, objetiva‐se com esta pesquisa
analisar o grau de conhecimento da legislação
trabalhista vigente dos trabalhadores empregados na
cidade de Nova Cruz‐RN.
A partir dos resultados deste estudo, espera‐se
contribuir para futuras ações que busquem o
esclarecimento desses direitos e deveres junto a
população.

PALAVRAS‐CHAVE: Trabalho, Emprego, Legislação trabalhista.

ANALYSIS OF LEVEL OF KNOWLEDGE OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES RESIDENT IN NOVA
CRUZ‐RN
The word originates from the work tripalium Latin,
Roman instrument of torture, where they were tied up
and tortured slaves and animals fuck hard. "Work comes
from tripaliare or martyr with tripalium" (Bastos et al.,
1995).
However, despite the punitive meaning of the word, this
can have a positive connotation, bringing dignity to the
individual, where you can show off your skills, get good
results from your effort and consequently satisfaction at
"work " played.
However, for this to be possible, it is necessary that the
environment and conditions offered for the
performance of work are appropriate to humans.
In this sense there have been important developments
in employment relationships formalized the existing

legal provisions. But for that the law is complied with, it
is necessary that the parties involved are aware of their
rights and duties.
From this perspective, the objective of this research was
to analyze the degree of knowledge of current labor
laws for workers employed in the city of Nova Cruz‐RN.
From the results of this study are expected to contribute
to future actions that seek clarification of these rights
and duties with the population delineated by the
findings and conclusions of this research, as it is
intended to contribute to the academy in order to add
to the theoretical framework of references for the
development of future research on the topic.

KEY‐WORDS: Labor, Employment, Labor rigts.
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ANÁLISE DO GRAU DE CONHECIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES
RESIDENTES NA CIDADE DE NOVA CRUZ‐RN

INTRODUÇÃO
A palavra trabalho origina‐se do latim tripalium, instrumento de tortura romano formado
por três estacas fincadas no chão como um tripé, onde eram amarrados e supliciados os escravos
e animais difíceis de ferrar. Segundo Bastos, Pinho e Costa (1995), “trabalhar tem origem em
tripaliare ou martirizar com o tripalium”.
O significado da palavra trabalho acumula dois eixos antagônicos claros. O primeiro traz o
sentido de punição do termo em latim que originou a palavra, algo esgotante para quem o
realiza, sacrifício, esforço, carga, fardo. O Antigo Testamento traz o trabalho como punição pelo
pecado original (BASTOS; PINHO; COSTA, 1995). E o eixo antagônico traz o significado de
valorização positiva, aplicação das capacidades humanas, empenho, esforço para atingir
determinado objetivo.
Emprego, termo bem mais recente que trabalho, originou‐se no período que rodeia a
Revolução Industrial, e é uma relação estável entre homens que vendem sua força de trabalho
por algum valor, e homens que compram essa força de trabalho pagando algo em troca, como
um salário (USP, 2014).
Com o passar do tempo essa relação entre empregado, que vende sua força de trabalho,
e empregador, proprietário do capital, vem sendo aprimorada e formalizada através de
dispositivos legais que garantem os direitos e deveres de ambas as partes.
No Brasil a Constituição de 1891 já trazia alguns dispositivos, mas foi na Constituição de
1934 que os direitos dos trabalhadores ganhou maior importância com a inevitável construção da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943.
Desde então, vem sofrendo alterações para adaptações necessárias às mudanças sociais
mundiais.
Porém, pelo baixo nível de escolaridade da população brasileira e dificuldade de acesso e
compreensão da legislação supracitada, torna‐se evidente que considerável percentual dos
trabalhadores desconhecem todos os direitos e deveres legais garantidos nas relações
empregatícias no Brasil, dificultando o adequado exercício da cidadania, direitos e deveres.
Sob esta perspectiva, esta pesquisa objetiva analisar o grau de conhecimento da
população empregada nas microempresas da cidade de Nova Cruz, localizada no Agreste do
estado do Rio Grande do Norte.
A partir dos resultados deste estudo, espera‐se contribuir para futuras ações que
busquem o esclarecimento desses direitos e deveres junto a população pautado nos resultados e
conclusões deste trabalho, assim como pretende‐se contribuir para a academia no sentido de
somar ao arcabouço teórico de referências para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre o
tema.
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MATERIAIS E MÉTODOS
 Referencial
Segundo Paulo e Alexandrino (2013, p. 8), o Direito do Trabalho pode ser conceituado
como
[...] o ramo do Direito que tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e
os princípios que disciplinam as relações de trabalho, determinam os seus
sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua
estrutura e atividade.

Diante deste conceito, percebe‐se que as relações de trabalho existente nas
microempresas são diversos, sendo praticados pelos funcionários diferentemente do conceito
estabelecidos por lei, em que segundo a CLT, em seu Art. 3º “Considera‐se empregado toda
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário.”
O trabalho sempre foi algo significativo para o homem, apesar das distintas fases que o
trabalho passou e vem passando ele sempre procurou‐se representa‐lo de forma digna, justa e
necessária.
No período da colonização do Brasil, observa‐se a admissão de regime de escravidão,
caracterizado pela submissão do trabalho, onde o mesmo era omitido de reconhecimento, de
seus direitos e liberdade, mas, ainda assim, sendo algo correto e essencial, com isso,
impossibilitou a elaboração legislativa trabalhista.
Contudo, o trabalho continuou a evoluir, passando assim pela servidão, onde o homem
deixa de ser escravo e passa a ser servo do seu senhor, prestando serviço, obedecendo‐o, e o
auxiliando, recebendo em troca sua proteção individual e familiar. “Não eram escravos, mas na
prática também não eram livres, pois tinham que trabalhar nas terras do senhor feudal e
entregar a ele praticamente toda sua produção, em troca da tal proteção!” (PAULO;
ALEXANDRINO, 2013, p. 02).
Surgem em seguida às corporações de ofício, caracterizadas pela sua hierarquização,
quando passou‐se a possibilitar alguma proteção ao homem. Os participantes das corporações
dividam‐se em três classes: os mestres, os companheiros ou jornaleiros e os aprendizes, sendo os
mestres os proprietários das oficinas e do saber. Os aprendizes na maioria das vezes eram
menores que já começavam a trabalhar a partir dos 12 anos.
Após determinado período, que dependia do ofício, o aprendiz adquiria a formação
necessária para a execução daquele ofício e passava a ser considerado um
companheiro/jornaleiro, que recebiam pagamentos dos mestres pelo seu trabalho. Esses
continuavam trabalhando com seus mestres pela falta de recursos financeiros para montar sua
própria oficina e tornar‐se um mestre de ofício.
Com o advento da Revolução Industrial e posteriormente da Revolução Francesa as
corporações de ofício extinguiram‐se naturalmente pelas novas relações de trabalho
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estabelecidas, novas tecnologias e modos de produção. A produção artesanal passou a ser
extremamente desvantajosa em relação a produção industrial, o que levou os artesãos,
jornaleiros e aprendizes para o chão de fábrica.
Graça a Revolução Francesa o trabalho passou a ser livre “ao passo que a Revolução
Francesa forneceu as bases ideológicas e jurídicas para o surgimento do trabalho livre, a
Revolução Industrial é apontada como causa econômica direta do surgimento do Direto do
Trabalho.” (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 03).
Com o desenvolvimento da indústria surgem as modificações técnicas, sociais e
econômicas, sendo marcada pela substituição do homem pela máquina, causando assim um
acentuado número de trabalhadores desempregados ainda maior que os do campo.
Sendo assim a etapa que determinou o surgimento dos Direitos do Trabalhador “[...] o
Direto do Trabalho, o contrato de trabalho, e o salário tiveram seu marco inicial de
desenvolvimento na Revolução Industrial” (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 03), pois além de
surgir o trabalho assalariado surgiu também à exploração desse trabalho, em que suas condições
eram desumanas chegando a jornadas de trabalho diárias de até 16 horas além de não existir um
limite mínimo de idade de trabalho, tampouco regras que os protegessem de acidentes de
trabalho com isso o homem foi em busca de uma proteção com a finalidade de estabelecer
regulamentos acerca de segurança, limite de jornada, o trabalho da mulher, o trabalho do
menor, dentre outros.
[...] Tais fatos levam o Estado a perceber que a relação entre o empregador e o
trabalhador não é igualitária, necessitando de uma intervenção estatal para a
proteção do trabalhador hipossuficiente (surgimento do princípio protetor), com
a edição de leis garantindo, naquele momento, principalmente, salário e
limitação de jornada de trabalho, o que acaba por resultar na formação do
Direito do Trabalho, com ramo destacado do Direito Civil. (NETO; CAVALCANTE,
2011, p. 05)

É Perceptível que nesta etapa o Estado percebe a necessidade do homem, em seu
reconhecimento, sua liberdade, e principalmente, seus direitos, que antes eram omitidos.
Contudo, como já apresentado, apenas se inicia esta garantia, daí em diante, esta busca torna‐se
presente todos os dias na vida de milhares de trabalhadores pelo mundo até os dias atuais.
No Brasil, o Direito do Trabalho foi trazido pela primeira vez pela Constituição de 1934.
Destacando‐se assim os principais direitos assegurados para o trabalhador, dentre os quais, o
salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas e as férias anuais remuneradas. Em seguida, os
legisladores instituíram a partir do Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio e 1943, a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), com o intuito de organizar em um único documento as diversas leis
existentes.
 Método
Para Marconi e Lakatos (2010, p.139) a pesquisa “é um procedimento formal, com
método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho
para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.
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A presente pesquisa foi realizada com o intuito de levantar o grau de conhecimento dos
trabalhadores novacruzensses em relação às leis trabalhistas, sem interferir na realidade
identificada. Assim trata‐se de uma pesquisa aplicada e descritiva.
Possui uma abordagem quantitativa e quanto ao método trata‐se de uma pesquisa do
tipo estatístico, visto que para Marconi e Lakatos (2010, p. 93), “o papel do método estatístico é,
antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo
organizado.”
Os dados produzidos nos resultados deste artigo são essencialmente primários, pois,
conforme Malhotra, et al. (2005, p. 71‐72), “quando os dados são coletados para solucionar um
problema específico [...], nos referimos a eles como dados primários” e os dados secundários
“representam quaisquer dados que já foram coletados para outros propósitos além do problema
em questão.”
Para esta pesquisa os dados primários foram coletados no dia 19 de abril de 2014,
aplicando‐se um questionário contendo apenas três questões diretas, sendo duas fechadas e
uma aberta.
A população da pesquisa é composta por 2.173 trabalhadores com carteira assinada
(IBGE, 210). A amostra de 20, escolhida de forma aleatória, correspondente a aproximadamente
1% da população, caracterizando assim uma amostra representativa, o que valida os dados
coletados.
Foi utilizado o software Microsoft Excel 2010 para a tabulação desses dados e para
apresentação optou‐se por gráficos, para melhor análise e compreensão dos resultados obtidos.
O questionário avaliou o grau de conhecimento a respeito dos direitos trabalhistas e
também os motivos que levam o trabalhador a não reivindicá‐los (caso não cumpridos).
Produziu‐se, portanto, dados que trouxeram os devidos questionamentos apresentados nos
resultados e discussões deste artigo.
Os dados secundários foram obtidos através de pesquisa bibliográfica na literatura
pertinente e pesquisa documental realizada nos dispositivos legais atuais que tratam do assunto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Numa pesquisa realizada na cidade de Nova Cruz, RN, foram traçado os conhecimentos
dos funcionários de algumas microempresas em relação a algum conhecimento sobre as leis que
regem os direitos dos mesmos, observa‐se assim, que cerca de 95% desses funcionários
conhecem alguns desses direitos, porém, nem todos os direitos, e infelizmente, ainda cerca de
5% desses funcionários não tem o mínimo de conhecimento, dificultando diretamente seu modo
de vida, porém não muito diferente dos que tem algum conhecimento, já que os mesmos não
possuam interesse em buscá‐los. Na Figura 1 está apresentado o quantitativo de entrevistados
que possuem e os que não possuem conhecimento sobre as leis trabalhistas.
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Figura 1 – Quantitativo dos entrevistados que conhecem e não conhecem as leis trabalhistas

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu, Art. 7º “São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:”
Dentre os direitos listados na Constituição foram selecionados os seguintes, os quais a população
tem maior conhecimento.
 Seguro‐desemprego, em caso de desemprego involuntário;
 Fundo de garantia do tempo de serviço;
 Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
 Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
 Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
 Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
 Salário‐família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos
da lei;
 Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho
 Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
 Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;
 Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias;
 Licença‐paternidade, nos termos fixados em lei;
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 Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos
termos da lei;
 Aposentadoria;
 Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
Em relação aos direitos disponibilizados aos trabalhadores percebe‐se que 50% dos
trabalhadores recebem salário mínimo, enquanto 50% deles não recebem, o que significa um
acentuado número, até por que “o salário corresponde ao valor econômico pago diretamente
pelo empregador ao empregado em função da prestação de serviços do último.”( PAULO;
ALEXANDRINO, 2013, p. 219). O que contrapõe ao FGTS, pois cerca de 75% recebem, o que
significa uma contradição em relação ao salário, já que o mesmo não se disponibilizaria sem o
salário. Pode‐se concluir, consequentemente que, ou 25% dos entrevistados não possuem
carteira assinada, ou os empregadores desses mesmos 25% não estão fazendo corretamente o
depósito do FGTS.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma conta bancária formada
por depósitos efetuados pelo empregador, que o trabalhador pode utilizar nas
ocasiões previstas em lei. Trata‐se de uma reserva de numerário em favor do
empregado, para que este efetue o saque no momento de sua dispensa na
empresa, ou diante de outras situações excepcionais, previstas em lei. (PAULO;
ALEXANDRINO, 2013, p. 257)

Outro índice importante é a aposentadoria. Cerca de 15% apenas dos funcionários
recebem. O seguro desemprego também é agravante, pois, 65% não possuem este direito,
ocasionando assim uma péssima qualidade de vida ao trabalhador.
Quanto ao seguro‐desemprego “é um benefício que tem por finalidade prover assistência
financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa
[...]” (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 267).
Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço “[...] o empregado tem direito a uma
redução em sua jornada de trabalho, ou a ausentar‐se, a fim de que possa procurar novo
emprego [...]” (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 147). E gozo de férias anuais remuneradas,
observa‐se que 40% dos empregados não desfrutam dos mesmos, podendo trazer assim, um
desinteresse pelo trabalho.
O 13°salário “é a tradicional gratificação de Natal, transformada em lei de caráter
obrigatório. É devida a todo empregado.” (NETO; CAVALCANTE, 2011, p. 154). Cerca de 65% dos
entrevistados recebe, no entanto nem todos recebem o valor integral, já que apenas a metade
dos entrevistados recebe salário mínimo.
O piso salarial “é o valor mínimo que pode ser pago a uma categoria profissional. Difere
do salário profissional, pois a categoria profissional pode ser formada por empregados de
diversas profissões [...]” (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 236). Cerca de 30% dos funcionários
responderam que recebem o piso salarial, dado significativamente pequeno.
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A Constituição Federal de 1988 concede o salário‐família ao trabalhador urbano,
ao trabalhador avulso e ao trabalhador rural, ao afirmar que é direito do
trabalhador o recebimento do “salário‐família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei” (art. 7.°, XII) (PAULO;
ALEXANDRINO, 2013, p. 287).

Um dado relevante para nossa pesquisa vem a ser a licença maternidade, até por que
todos os funcionários entrevistados foram mulheres e cerca de 75% delas responderam que
recebem possuem o direito a licença maternidade. “Segundo a jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, essa garantia de emprego é assegurada à empregada gestante mesmo na
hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado [...]” (PAULO; ALEXANDRINO,
2013, p. 367).
Na Figura 2, pode‐se observar todos os itens pesquisados com seus respectivos
percentuais.

Figura 2 – Percentual de trabalhadores que conhecem os direitos descritos

A Figura 3 apresenta os motivos que levam os trabalhadores a não reivindicarem seus
direitos estabelecidos por lei, com isso observa‐se, que 30% preferiram não responder, um
acentuado número, que pode significar medo e insegurança.
No entanto, 10%, entre os quais, falta de opção, não há motivo, não adianta de nada, por
ser da família, e medo de represália pelo patrão é correspondido de maneira insuficiente,
contentável, inútil, pela convivência familiar e também por Receio pelo patrão, formando assim
cidadãos despreocupados pelos seus próprios interesses. Por fim, fatores distintos com 5% cada,
entre eles, pessoas satisfeitas, que nunca precisaram, a grande sobrecarga da população que
ocasiona na falta de tempo, por acharem que as microempresas não podem oferecer tais direitos
aos trabalhadores, talvez por próprias experiências, no entanto, tornaria um falta de organização
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interna das microempresas e também por ser uma cidade localizada no interior do Agreste por
falta de oportunidades de emprego para esta população.

Figura 3 – Motivos que levam os funcionários a não buscarem seus diretos

CONCLUSÃO
O trabalho não precisa ter a conotação de algo punitivo para as pessoas, assim como
remonta a origem do significado de sua palavra. Ao contrário disso, ele pode trazer imensa
satisfação e realização pessoal e muitas vezes configura‐se como ferramenta indispensável para
viver em harmonia com a sociedade, além de ser o mecanismo de ganho remuneratório para
manutenção da vida pessoal e familiar na forma em que vive‐se atualmente.
Mas para isso é necessário que este trabalho seja executado em condições salubres e
justas, obedecendo as leis que regem a relação empregatícia do Brasil. Mas para que isso seja
efetivamente respeitado, é importante que as partes envolvidas conheçam seus direitos e
deveres, para que assim possam fazer e cobrar.
O que constatou‐se com os resultados desta pesquisa foi que o nível de conhecimento da
legislação trabalhista dos trabalhadores da cidade de Nova Cruz‐RN, parece ser satisfatório,
segundo respostas cedidas durante a aplicação do questionário. O que não quer dizer que estes
realmente possuam a informação e que esta esteja correta.
O que constata‐se é que por se tratar de uma cidade do interior do estado, onde a
disponibilidade de empregos formais é bem restrita se observarmos que apenas 2.173 pessoas
possuem emprego com carteira assinada de uma população total de 35.490 habitantes (IBGE,
2010), os indivíduos acabam por aceitar as condições oferecidas pelo empregador sem
questioná‐lo com receio de perder o emprego. Submetem‐se a jornadas de trabalho superiores a
44 horas semanais, sem os benefícios garantidos pela legislação, muitas vezes sem carteira
assinada ou quando possui, não recebe o salário na totalidade.
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Muitos desses funcionários temem perder seus empregos, pois o mesmo é a principal
fonte de renda de suas famílias. Outro fator relevante é que muitas dessas empresas por serem
de parentes os funcionários acham que não se faz necessário o pagamento desses direitos,
contudo o indivíduo é um funcionário como outro qualquer e deve receber o mesmo tratamento.
Constata‐se que a utilização do método proposto foi adequado, pois permitiu o alcance
dos objetivos aqui propostos. E, conforme esperado como resultado desta pesquisa, gerou‐se um
banco de dados que pode nortear outras pesquisas e ações que busquem o esclarecimento e
nivelamento das partes envolvidas numa relação de trabalho, a fim de trazer melhoria para a
economia local e para a qualidade de vida dos empregados e empregadores da cidade de Nova
Cruz/RN.
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RESUMO
O trabalho a seguir faz uma abordagem sobre a
utilização das técnicas de marketing para as micro e
pequenas empresas de Quixadá no sertão central do
Ceará, por meio de uma análise das MPE’s da cidade
realizada através da aplicação de questionários em uma
amostra; o objetivo da pesquisa é fazer a análise dessa
utilização evidenciando as técnicas utilizadas, as
principais deficiências, os resultados obtidos para as
organizações e outras informações relevantes para uma
visualização sistemática do cenário atual da região, o
que possibilita uma possível mudança no conceito dos

empreendedores quixadaenses a respeito da
funcionalidade da gestão do marketing, já que essas
empresas são maioria na cidade e também no país onde
o marketing configurado como um processo gerencial e
ou social pode possibilitar vantagens competitivas e
estratégias diferenciadas.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, Empresas, Quixadá, Mercado, Consumidor.

ANALYSIS OF THE USE OF MARKETING IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES OF THE
MUNICIPALITY OF QUIXADÁ - CE
ABSTRACT
The following work presents an approach on
the use of marketing techniques for micro and small
enterprises Quixadá the central hinterland of Ceará,
through an analysis of MSE city accomplished through
the use of questionnaires in a sample; the goal of
research is to use this analysis showing the techniques
used, the main shortcomings, the results for the
organizations and other relevant for a systematic view
of the current scenario of the region information, which

enables a possible change in the concept of
quixadaenses entrepreneurs regarding the functionality
of the management of marketing, since most of these
companies are in the city and also the country where
marketing and configured as a management or social
process can enable competitive advantages and
differentiated strategies.

KEY-WORDS: Marketing, Business, Quixadá, Market, Consumer.

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO MARKETING NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO
DE QUIXADÁ - CE

INTRODUÇÃO:
Após a Segunda Guerra Mundial, o marketing se consolidou. Com o aumento da população e
a explosão do consumo, os estudos de marketing direcionaram-se para os focos gerenciais e as
segmentações do mercado. (DONAS, 2009, P. 14). No Brasil, a introdução do marketing, ocorreu
com a chegada da primeira Escola de Administração de Empresas, a Fundação Getúlio Vargas, na
década de 50. O marketing se tornou conhecido e muito utilizado pelas empresas e empresários,
mas nem sempre da maneira correta. (DONAS, 2009, P. 14)
Para Silveira (1987) apud Filho, et al. (2009, P. 5), Marketing configura-se como um processo
gerencial, com uma série de ações programadas pela organização, que se desdobram no sentido de:
a) voltar-se para o mercado; b) estabelecer trocas voluntárias de valores com esse mercado por
meio de um atendimento eficiente e eficaz, no qual o delineamento da oferta da organização, em
termos de produtos, preço, promoção e distribuição, correspondam às necessidades e interesses
dos consumidores; c) ajudar a organização a garantir sua sobrevivência e desenvolvimento em longo
prazo.
Kotler (2000) apud Donas (2009, P. 15), afirma que “Marketing é um processo social por
meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a
criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros.”. O conceito da
AMA (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2007) para o termo é: “atividade, conjunto de
instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para
consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral”. (RESENDE, et al; 2014, P. 3).
Leitão, et al. (2010, P. 3), explica que “por intermédio do uso dos instrumentos de marketing,
as organizações podem desenvolver vantagens competitivas e estratégias diferenciadas para se
destacarem no mercado. Além disso, em muitos casos, o marketing tem o poder de influenciar o
consumidor no seu processo de compra, persuadindo-o a consumir um produto especifico.”. O
marketing das micro e pequenas empresas é, em geral, informal, casual e simples. Isso decorre
diretamente do pequeno tamanho das empresas, sua informalidade e da forte influência do
empreendedor em suas decisões (JONES, 2011 apud RESENDE, et al; 2014, P. 1).
As técnicas do marketing tradicional, geralmente, não se adaptam às suas realidades, pois
requer recursos que a Micro e Pequena Empresa – MPE - não possui (SOLÉ, 2013 apud RESENDE, et
al; 2014, P. 2). Por isso, o marketing implementado pelas MPEs é diferente do utilizado pelas
grandes empresas (SOLÈ, 2013 apud RESENDE, et al; 2014, P. 2).

No município de Quixadá na região do sertão central do Ceará, há uma predominância de
MPE’s, que em sua maioria não fazem o uso do marketing, ou fazem de forma inadequada não
otimizando seus benefícios; aplicar corretamente seus conceitos e embasamentos poderia modificar
o quadro dessas empresas na cidade. Esse trabalho teve como objetivo analisar a utilização do
marketing nas MPES do município de Quixadá, identificando ainda seu conceito por parte das
empresas, as ferramentas mais usadas e valorizadas e as principais deficiências relacionadas ao
tema; além de proporcionar uma visão ampla e sistemática das características empresariais da
região.
MATERIAIS E MÉTODOS:
A pesquisa foi do tipo, exploratória onde em um primeiro momento foi realizado um
levantamento bibliográfico com pesquisas que davam a dimensão do desempenho de micro e
pequenas empresas após a aplicação das técnicas de marketing em seu negócio, no segundo
momento, para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas entrevistas com aplicação de
questionários para as empresas; 40 MPE’s distintas entre si ligadas ao ramo de comércio da cidade
de Quixadá – CE; onde o assunto principal era marketing, conceitos, ferramentas do marketing,
buscando ainda identificar as principais deficiências, e os resultados obtidos através da utilização ou
não das técnicas de marketing.
O questionário conteve 11 questões, das quais uma era discursiva e as demais de múltipla
escolha, essas questões continham opções diferenciadas em sentido e quantidade com o intuito de
obter o maior conhecimento possível da visão do negócio em relação ao marketing. Em relação aos
entrevistados, o perfil mais comum foi o de mulheres com idades entre 20 e 40 anos, apesar de essa
característica não ser restrita a esse perfil especificamente; a preferência pela aplicação dos
questionários foi para com os colaboradores e não os gestores ou proprietários, pois o intuito era
obter informações fidedignas, o fato de esses funcionários conviverem diariamente com os
consumidores, confere a eles maior conhecimento sobre a opinião dos clientes.
Os questionários obtidos já respondidos foram organizados depois analisados e ordenados
com base na quantidade e na caracterização das respostas, para posteriormente serem lançados
para formulação dos gráficos e das tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os colaboradores entrevistados classificam-se na faixa etária entre 20 e 40 anos, a pesquisa
mostra que 22,5% dos entrevistados tem de 31 a 40 anos e 77,5% de 20 a 30 anos. Observou-se que
o nível escolar dos entrevistados é na sua grande maioria médio, encontrando-se entre o 1º e o 3º
anos do ensino médio, dos quarenta entrevistados, trinta e um enquadraram-se nessa escala.

77,5% dos entrevistados tem escolaridade de 1º a 3º ano do nível médio, já 20% dos
entrevistados possuem nível superior e 2,5% cursaram do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Os
dados seguintes, fazem referência a finalidade da pesquisa, demonstram a real utilização e aplicação
dos conceitos de marketing, quais os resultados gerados e quais as principais deficiências. Na figura
abaixo observa-se a conceituação do termo “marketing” por parte dos entrevistados, quando
questionados se eles saberiam definir o termo.

Figura 03: Percepção do Termo Marketing Pelo Entrevistado.
Dos entrevistados, 40% afirmam talvez saberem definir a palavra marketing, 37,5%
responderam sim, sabem conceituar a palavra, 10% disseram não e 12,5% não responderam. A
questão seguinte buscou dar entendimento a questão citada a cima, o entrevistaddo após ser
questionado a respeito de saber definir o termo, posteriormente contribuiria com a sua própria
definição do conceito.
Tabela 01: Definição do termo “Marketing” dada pelos entrevistados.
Nº

DEFINIÇÕES PARA O TERMO MARKETING
RESPOSTAS

QUANTIDADE

%

01

Divulgação através de propagandas e promoções.

30

75%

02

Divulgação com o objetivo de aumentar as vendas, valorizar a
empresa e fidelizar clientes.

4

10%

1

2,5%

1

2,5%

3
1
40

7,5%
2,5%
100%

03

Ações da empresa com objetivo de satisfazer o consumidor.
Forma de Gerenciamento que busca atender as necessidades dos
04 clientes e gerar lucros.
Processo que determina o interesse do consumidor por produtos e
05 serviços.
06 Não souberam Responder.
TOTAL

Fonte: FERREIRA, C. E. S – Pesquisa realizada junto as MPE’s da cidade de Quixadá – CE, 2014.

Os entrevistados também foram questionados a respeito do tempo de investimento em
ferramentas de marketing, é possivel perceber que a grande maioria faz uso desses recursos a mais
de dois anos (vinte e nove respostas) 72,5%, no entanto, o investimento não gera o resultado
esperado ou não satifaz o empreendedor da forma que deveria; 10% dos entrevistados investem a
seis meses ou um ano, 2,5% a dois anos e 5% não investem.

Figura 04: Periodo de Investimento em Marketing.
As MPE’s estudadas utilizam meios variados para promoção de seus produtos, essa
afirmação ficou clara com o auxilio da sexta questão do questionário, onde algumas ferramentas
foram dispostas para posterior escolha do entrevistado. 35% afirmam utilizar dois meios diferentes
entre os quatro citados: redes socias, propagandas volante, folders e promoções; 17,5% fazem uso
de promoções, 15% utilizam propagandas volante, 10% usam até três alternativas diferentes, as
redes sociais são responsáveis por 5%, os folders por 2,5% e 15% das empresas afirmam usar as
quatro formas para promoção de seus produtos.

Figura 05: Ferramentas de Marketing mais Usadas.

A maioria das empresas pesquisadas da região não dispõe de departamentos específicos
para a função de marketing, as decisões são tomadas de acordo com os critérios empregados pelo
gestor, proprietário ou administrador, de forma muitas vezes aleatória. 55% das empresas,
responderam que não possuem o departamento, 27,5% disseram que possuem, 12,5% afirmam que
já possuiram e 5% dizem não ter interesse em implantar.

Figura 06: Presença de Departamentos de Marketing nas MPE’s de Quixadá – CE.
O mix do marketing é bastante representado, 37,5% dizem valorizar principalmente o
produto, 25% valorizam até dois pilares, 12,5% afirmam ser o preço o pilar mais valorizado, para
10% a promoção é o mais importante, 5% valorizam a praça ou até três dos pilares e 2,5% volorizam
todas e/ou nenhuma. Apesar de envolver principalmente o pilar “produto”, dentre os 4P’s também
é notável o fato de mais de um ser valorizado pelas empresas quixadaenses, como podemos
visualizar no gráfico seguinte.

Figura 07: Mix do Marqueting, Pilar Mais Valorizado.
A falta de pessoas capacitadas para implementação das ferramentas de marketing dentro
das MPE’s se destaca com 55%, e é dita como a principal vilã contra a boa gestão do marketing,

fator esse ocasionador da utilização inadequada das técnicas inseridas nessas mesmas
organizações: além ainda da falta de conhecimento com 25%, 5% para as duas já citadas juntas e
2,5% da escassez de recursos financeiros, que também contribuem para uma gestão deficiente,
12,5% das empresas não responderam.

Figura 08: Principais Deficiências das MPE’s Relacionadas ao Marketing.
De acordo com a pesquisa 72,5% das empresas investem em marketing em períodos
diversos, 25% em dezembro e 2,5% em janeiro e dezembro. As empresas fazem investimentos em
marketing em todas as épocas do ano mais há períodos de maior aplicabilidade de acordo com o
produto ofertado, períodos esses em que os consumidores estão mais propensos a compra, no caso
especifico das MPE’s da cidade estudada, os colaboradores entrevistados deram predominância a
períodos diversos com vinte e nove respostas, de certa forma esse resultado diverge do comum na
maioria dos casos estudados, no entanto, o mês de dezembro também se destaca nesse quadro.

Figura 09: Períodos do Ano de Maior Investimento em Marketing.
Para concluir, perguntou-se as empresas quais foram os resultados obtidos através do
marketing utilizado nas organizações, com opção de alternativa entre aumento de vendas,
fidelização de clientes, aumento da carteira de clientes e valorização da marca da empresa,

podendo ser escolhida mais de uma alternativa, o trabalho obteve 25% dos entrevistados afirmando
que o aumento nas vendas foi o resultado das utilização das ferramentas de marketing, 25% com
valorização da marca, 20% para duas das quatro opções, 12,5% para três, 7,5% para valorização de
clientes, 5% para aumento na carteira de clientes e 7,5% marcaram todas as alternativas; a resposta
obtida é evidenciada no gráfico a seguir.

Figura 10: Resultados Obtidos Através da Utilização do Marketing nas Empresas.
O aumento nas vendas é a mudança de maior destaque, seguido pela valorização da marca
com, apesar do não uso, ou do uso limitado das ferramentas de marketing, que não consegue
otimizar os resultados nas MPE’s pesquisadas, nenhuma empresa deixou de marcar algum resultado
positivo através da aplicação das técnicas de marketing, ou marcou resultados negativos; ainda que
de forma gradativa, o Marketing consegue agregar valor por menor que pareça ser a essas
entidades físicas.
Por meio do Marketing, a empresa pode divulgar a qualidade de seu portfólio para ser algo
marcante aos consumidores, pois assim que sentirem a necessidade do produto, relacionam a
marca à qualidade dos produtos que à empresa oferece através de variedade, qualidade e bom
atendimento buscando fidelização contínua. (GODOI, et al; 2009, P. 13).
Para Neto et al, (2013, P. 241), as capacidades de marketing são importantes fontes de estratégias
para manter vantagem perante os concorrentes da empresa, consequentemente, proporcionando
aumento no desempenho financeiro do negócio.
A orientação empreendedora e a capacidade de Marketing são prognosticadoras do desempenho
empresarial das micro e pequenas empresas varejistas. (NETO, et al; 2013, P. 244).
CONCLUSÃO:

As micro e pequenas empresa são maioria na região de Quixadá, onde a pesquisa foi
realizada, e no ramo varejista uma boa gestão das técnicas de marketing pode fortalecer os setores,
influenciar positivamente nas vendas e na visão que o consumidor tem da marca, da empresa além
de fidelizar clientes.
Dentre os 40 entrevistados foi possível perceber que a maioria dos colaboradores está na
faixa de jovens e cursam ou concluíram o ensino médio; 10% não souberam definir o termo
marketing e 40% afirmaram que talvez soubessem o que mostra a fragilidade da gestão desse
sistema nas empresas da cidade. Para a grande maioria marketing se reduz a divulgação para
promoção e propaganda, deixando de perceber que ele deve estar presente em todos os processos
e etapas da empresa, pois através dessa inserção na organização como um todo é possível obter
muitos ganhos tanto financeiros quanto sociais; o marketing se bem administrado consegue
conduzir o cliente a ter uma visão positiva da marca, empresa ou produto, e a dar preferência a este
do que ao concorrente.
As promoções são as ferramentas de marketing mais utilizadas pelo comércio quixadaense,
muitas dessas empresas já utilizam algum método de marketing a mais de dois anos e não veem
esses métodos como algo primordial ou de grande importância, mais apenas como consequência da
comercialização, alguns acreditam ainda que o não uso das técnicas adequadas não interfere nas
vendas, pois o mercado já estaria estabelecido e estável para esse empreendedor. O fato de a
maioria das empresas não possuir um departamento especifico para o marketing, é de certa forma
justificável por essas empresas se enquadrarem no caráter de MPE; o produto é o que é de fato
mais valorizado e a falta de pessoas capacitadas para implantar as ferramentas de forma correta é a
principal deficiência dessas organizações, elas investem em marketing em períodos diversos e o
principal resultado obtido com esse investimento é o aumento das vendas.
A deficiência da utilização do marketing nas empresas estudadas fica clara com esta
pesquisa, mas também percebemos que o uso das técnicas de marketing, gera efeitos positivos,
portanto, implantá-las e aplicá-las adequadamente pode ter um grande impacto no comércio da
região.
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RESUMO
Este artigo tem como finalidade descrever como foi
realizado o projeto de pesquisa – PIBIC/IFAM, realizado
em Parintins/AM no ano de 2012 cuja finalidade era
realizar o Levantamento das Necessidades de
Treinamento dos Servidores Técnico‐Administrativos em
Educação, lotados no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM – Campus
Parintins/AM, e apresentar um diagnóstico de
Treinamento com vista a ser utilizado como ferramenta
gerencial para a construção de um Plano Anual de
Treinamento na referida instituição, visando suprir as
necessidades dos cargos e funções, de acordo com os
objetivos e metas organizacionais. Com este projeto
espera‐se contribuir com a identificação das

necessidades de treinamento dos servidores
supracitados, para que estes, após o processo de
treinamento, munidos de novas competências e
habilidades advindas desse processo, possam realizar
suas atividades funcionais com melhor presteza, visando
à melhoria da qualidade no serviço público, situação tão
desejada pelos cidadãos usuários com relação ao serviço
público.

PALAVRAS‐CHAVE: Treinamento de Pessoas; Servidores Públicos; Qualidade no Serviço Público.

SURVEY OF TRAINING NEEDS OF TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE SERVERS AT THE FEDERAL INSTITUTE
OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF AMAZONAS ‐ IFAM ‐ CAMPUS PARINTINS/AM

ABSTRACT
This article aims to describe how we carried out the
research project ‐ PIBIC / IFAM held in Parintins / AM in
2012 whose purpose was to conduct the Survey of
Training Needs of Technical and Administrative Servers
in Education, crowded at the Federal Institute of
education, Science and Technology of Amazonas ‐ IFAM
‐ Campus Parintins / AM, and present a diagnostic
training in order to be used as a management tool for
the construction of an Annual Training at that institution
in order to meet the needs of offices and functions in

accordance with the objectives and organizational goals.
With this project we hope to contribute to the
identification of training needs of the servers mentioned
above, so that, after the training process, armed with
new skills and abilities resulting from this process, to
carry out their activities with better functional readiness
in order to quality improvement in public service
situation as desired by users citizens regarding public
service.

KEY‐WORDS: Training People; Public Servants; Quality in Public Service.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins
encontra‐se recém‐implantado, iniciando suas atividades neste município no ano de 2010. Em
decorrência dessa recente implantação que acontece de forma gradual no serviço público
brasileiro, os servidores Técnico‐Administrativos em Educação do referido campus, denominados
TAEs, ainda não participaram de nenhum programa de treinamento institucional até a presente
data.
Chiavenato (2004) entende treinamento como um processo em que o funcionário é
preparado para exercer de maneira excelente as tarefas específicas do cargo ou função o qual
ocupa. Treinamento é considerado ainda, pelo mesmo autor, como um meio de desenvolver
competências nos servidores para que se tornem mais produtivos, criativos e inovadores, com a
finalidade de contribuírem melhor para o alcance dos objetivos organizacionais, tornando‐se
cada vez mais valiosos.
Dessa forma, com o intuito de melhorar a qualidade do serviço público prestado pelos
servidores TAEs do IFAM – Campus Parintins à sociedade parintinense, faz‐se treinar os referidos
servidores, para que exerçam suas atividades com melhor presteza funcional, tornando‐os cada
vez mais produtivos, criativos e inovadores – características de servidores desejadas pelos
usuários do serviço público brasileiro.
Esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar as necessidades de treinamento dos
Servidores Técnico‐Administrativos em Educação do IFAM – Campus Parintins. Para isso, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica e entrevista com mais de cinquenta por cento dos servidores
TAEs com aplicação de um questionário para proceder com a coleta de dados. Vale registrar que
alguns dos servidores se abstiveram de nos dar informações sobre a realização das atividades
relativas a seus cargos ou funções e isso foi respeitado. Registra‐se ainda que o servidor ao
preencher o formulário era informado que não precisava identificar o seu nome, este poderia
apenas responder o formulário, para posterior análise documental que foi realizada de forma
impessoal, buscando resguardar a integridade das informações de cada servidor.
1. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COMO FATOR DE SUCESSO EMPRESARIAL
O Processo de Desenvolver Pessoas faz parte de um subsistema da grande e complexa
tarefa de gerir pessoas.
Para Chiavenato (2004), as pessoas apresentam uma incrível capacidade para aprender e se
desenvolver, estando à educação no cerne dessa capacidade. Diante disso, pode‐se dizer que os
processos de desenvolvimento de pessoas estão relacionados com a educação e com todo
modelo de formação, capacitação, educação, treinamento e desenvolvimento, e sendo assim,
deve‐se assegurar as pessoas a oportunidade de ser aquilo que podem ser a partir de suas
próprias potencialidades, sejam elas inatas ou adquiridas.
Desenvolver Pessoas não é apenas dar‐lhes informação para que aprendam novos
conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficientes naquilo que fazem. É,
sobretudo, dar‐lhes formação básica para que aprendam novas atitudes, soluções, ideias,
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conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficientes naquilo
que fazem (CHIAVENATO, 2004).
Para Chiavenato (2004), os processos de desenvolvimento de pessoas podem receber uma
abordagem tradicional ou uma abordagem moderna, as duas abordagens se mostram
antagônicas na forma de encarar o processo de desenvolvimento de pessoas. A seguir, destacam‐
se as principais diferenças:
Tabela 1 ‐ Abordagem Tradicional x Abordagem Moderna
Abordagem Tradicional

Abordagem Moderna

Modelo casual
Esquema randômico
Atitude reativa
Visão de curto prazo
Baseado na imposição
Estabilidade
Conservação
Permanente e definitivo

Modelo planejado
Esquema intencional
Atitude proativa
Visão de longo prazo
Baseado no consenso
Instabilidade e mudança
Inovação e criatividade
Provisório e mutável

Fonte: (CHIAVENATO, 2004.)
De acordo com as diferenças entre as abordagens mostradas na tabela 1, sugere‐se que nos dias
de hoje, as empresas procurem seguir o modelo moderno de desenvolvimento de pessoas,
mantendo sempre vivo dentro da organização os princípios elencados como prática desejada de
desenvolvimento de pessoas.
2. TREINAMENTO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO NO TRABALHO.
Segundo Chiavenato (2010), no passado, alguns especialistas de RH entendiam o
treinamento como um meio para adequar cada pessoa a seu cargo, de forma a desenvolver a
força de trabalho da empresa a partir do preenchimento do cargo. Recentemente, o conceito foi
ampliado, considerado para alavancar o desempenho no cargo. Quase sempre o treinamento
tem sido entendido como o processo pelo qual a pessoa é preparada para realizar de maneira
eficiente as atividades específicas do cargo que deve ocupar.
Para Chiavenato (2010), Modernamente, o treinamento é considerado como um meio de
desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e
inovadoras, contribuindo ainda mais para o alcance dos objetivos globais. De acordo com essa
perspectiva, o treinamento é uma forma de obter lucratividade, uma vez que permite que as
pessoas contribuam com os resultados do negócio.
Para Dessler apud Chiavenato (2010) Treinamento é o processo de ensinar aos novos
colaboradores as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar seus cargos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Para Drucker apud Chiavenato (2004, p.67) “O Conhecimento é bom quando é útil, sendo
assim, ele somente será produtivo se for aplicado para criar uma diferença sensível: produzir
resultados, melhorar processos, adicionar valor e gerar riquezas”.
Chiavenato (2004) apregoa que o Treinamento não deve ser confundido com uma simples
questão de realizar cursos e proporcionar informação e sim, deve ser incentivado através do
desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Para isso aconteça, deve‐se criar e
desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças na
organização.
Diante do exposto, o treinamento não deve ser visto como despesa, mas sim,
investimento precioso cujo retorno é altamente compensador para a organização.
3. O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO ‐ LNT
Segundo Gil (1994, p. 39) costuma‐se definir levantamento de necessidades de
treinamento, como o “processo que tem como objetivo identificar as carências de indivíduos e
grupos para execução das tarefas necessárias para o alcance dos objetivos da organização”.
Para Gil (1994), o LNT é concebido como uma pesquisa que se desenvolve em três níveis:

Análise Organizacional: consiste na identificação dos níveis de eficiência e eficácia da
organização, a fim de determinar as formas de treinamento que poderão contribuir para sua
elevação.

Análise das Tarefas: consiste na identificação das atividades que compõem as tarefas
bem como dos requisitos pessoais necessários para seu desempenho eficaz.

Análise dos Recursos Humanos: consiste na identificação, junto aos empregados, dos
níveis de conhecimento, habilidades e atitudes requeridas para a execução das tarefas que
executam.
Para Chiavenato (2004), é a primeira etapa do processo de treinamento a qual é feito o
levantamento das necessidades que a organização necessita, pois nem sempre são claras e
precisam ser diagnosticadas a partir de levantamentos e pesquisas internas capazes de localizá‐
las e descobri‐las.
Para Chiavenato (2003) além da organização e das pessoas, o treinamento deve também
considerar os cargos para os quais as pessoas devem ser treinadas. Defende ainda que a análise
dos cargos serve, entre duas coisas, para determinar os tipos de habilidades, conhecimentos,
atitudes e comportamentos, e as características de personalidade requeridas para o desempenho
eficaz dos cargos. Em suma, uma necessidade de treinamento no nível das tarefas é uma
discrepância entre os requisitos exigidos pelo cargo e as habilidades atuais do ocupante do cargo,
conforme figura 1.
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Figura 1: Conceito de necessidades de treinamento no nível das tarefas
Fonte: (CHIAVENATO, 2003).
Mcgehee distingue duas grandes classes de objetivos de treinamento:
Análise das pessoas e análise das tarefas, afirmam que a determinação das necessidades de
treinamento deve ser feita “por meio da análise da força de trabalho e da análise das tarefas”. A
análise das pessoas, em contraste com análise das tarefas, focaliza o desempenho dos
empregados dentro de seus papéis específicos (MCGEHEE apud CHIAVENATO: 2003, p. 46).
A intenção é verificar se os empregados estão ou não desempenhando suas tarefas
designadas e, se não, se o treinamento pode elevar sua eficácia e, especificamente, qual é o tipo
de treinamento requerido.
Vieira apud Carvalho (2001) ilustra claramente o conceito de levantamento de
necessidades de treinamento por meio de avaliação do desempenho no nível das tarefas,
conforme figura 2.

Figura 2 ‐ Relação entre descrição do cargo e necessidades de formação
Fonte: (CARVALHO, 2001)
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Como terceiro nível de pesquisa de necessidade de treinamento, análise dos recursos
humanos, segundo Carvalho (2001) procura responder à questão “quem deve ser treinado?”. É a
fase final da pesquisa de necessidades de formação, concentrando‐se essencialmente no
empregado a ser treinado.
O levantamento de necessidades de treinamento é uma forma de diagnóstico e como tal,
deve basear‐se em informações relevantes. Muitas dessas informações devem ser
cuidadosamente corrigidas sistematicamente, enquanto outras estão disponíveis às mãos de
certos administradores de linha.
4. MÉTODO
Quanto ao universo estudado, têm‐se os vinte e três Técnico‐administrativos em
Educação (TAEs) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM –
Campus Parintins e quanto à amostragem, foram entrevistados treze servidores TAEs, os quais
correspondem a 56,52% desse universo.
Para a busca da coleta de dados foram utilizadas as seguintes técnicas: entrevistas com os
referidos servidores e o preenchimento de um formulário referente à busca de informações
sobre os cargos ou funções dos TAEs.
Quanto à limitação da pesquisa, pode‐se dizer que o principal entrave foi quanto à coleta
de informações com alguns servidores, pois, muitos não quiseram participar dessa pesquisa nos
dando informações sobre seus cargos ou funções. Alguns alegavam que não podiam dispor de
seu tempo de trabalho para conceder uma entrevista de no máximo dez minutos com o
preenchimento do formulário porque estavam muito ocupados no setor e sempre que
retornávamos ao setor era dada a mesma justificativa por parte dos mesmos servidores. Os
demais servidores, os quais participaram da entrevista e do preenchimento do formulário, foram
bastante solícitos e entenderam que a pesquisa era uma oportunidade de se realizar um
diagnóstico da situação de treinamento do IFAM – Campus Parintins o qual realizavam suas
atividades laborais.
Para a realização desta pesquisa, utilizou‐se a abordagem quantiqualitativa, uma vez que
segundo Minayo (2010) a diferença entre quantitativo e qualitativo é quanto à natureza, pois,
utilizando‐se a abordagem quantitativa os cientistas sociais que trabalham com estatísticas
apreendem dos fenômenos apenas a região “visível, ecológica, morfológica e concreta”,
entretanto, a abordagem qualitativa aprofunda‐se no mundo do significado das ações e relações
humanas, um lado não perceptível e não captável em equações médias e estatísticas, o que
pressupõe que a pesquisa qualitativa permite o aprofundamento das análises dos dados
levantados na pesquisa quantitativa.
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização das entrevistas e do preenchimento do formulário de Levantamento das
Necessidades de Treinamento de 12 Servidores Técnico‐Administrativos em Educação do IFAM –
Campus Parintins/AM e da função Administrativa de Diretor Geral do Instituto, adquiriu‐se as
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informações necessárias para uma análise em forma de diagnóstico relativo ao treinamento no
referido campus.
Fez‐se o levantamento das necessidades de treinamento de cargos dos TAEs e funções
relativas às atividades técnico‐administrativas. Descriminam‐se na tabela 1, os cargos ou funções
que obtivemos informações com as técnicas de coleta de dados utilizadas.
Tabela 2 – Perfil dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) – IFAM Campus Parintins.
CARGO

NÍVEL

ESCOLARIDADE

QUALIFICAÇÃO

FUNÇÃO

LOTAÇÃO

Auxiliar de
Biblioteca
Assistente de
Alunos
Assistente de
Alunos

C

Superior
Completo
Superior
Completo
Superior
Completo

Licenciatura em
Letras
Licenciatura em
Normal Superior
Curso não
informado

Sem função

Biblioteca

Sem função

Superior
Completo
Superior
Completo
Superior
Incompleto

Curso não
informado
Especialização em
Turismo
Curso Técnico em
Agroindústria

Coordenador de
Registro
Acadêmico
Sem função

Coordenação
Geral de Ensino
Coordenação
de Registro
Acadêmico
CGTI

Sem função

Biblioteca

Sem função

Superior
Completo
Superior
Completo

Licenciatura em
Letras
Licenciatura em
Letras

Coordenação
de Gestão de
Pessoas
Protocolo

C
C

Técnico em
Informática
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração

D

Assistente em
Administração
Assistente em
Administração

D

Técnico em
Agropecuária

D

Superior
Completo

Bacharel em
Zootecnia

Técnico em
Agropecuária

D

Superior
Completo

Especialização não
informada

Coordenador de
Agropecuária

Engenheiro de
Pesca

E

Superior
Completo

Mestrado não
informado

Coordenador de
Compras e
Licitação

Técnico em
Assuntos
Educacionais

E

Superior
Completo

Especialização não
informada

Sem função

Professor

CD‐02

Superior
Completo

Mestrado não
informado

Diretor Geral

D
D

D

Sem função
Chefe de
Gabinete da
Direção Geral
Sem função

Direção Geral

Coordenação
de
Agropecuária
Coordenação
de
Agropecuária
Departamento
de
Administração
e Planejamento
Departamento
de Ensino,
Pesquisa e
Extensão.
Direção Geral

Após a visualização da tabela acima, verifica‐se na comparação do cargo com a formação
técnico‐profissional dos servidores técnico‐administrativos, que estes estão, quanto ao seu nível
de escolaridade, aptos a exercerem suas atividades laborais. Destaca‐se que Cargos de Nível
Fundamental – Nível C, Cargos de Nível Médio – Nível D e Cargos de Nível Superior – Nível E, a
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maioria de seus ocupantes possuem mais que a exigência mínima de escolaridade,
demonstrando que estes servidores públicos estão buscando obter cada vez mais qualificação
profissional para realizar suas tarefas funcionais, o que permite em tese, melhor atendimento as
demandas pelo serviço realizado.
A servidora Auxiliar de Biblioteca informou no formulário que muitas vezes tem dúvidas
ao realizar o seu trabalho e que muitas de suas atividades exercidas são atribuições do cargo de
Bibliotecária, visto que com a transferência da Bibliotecária da instituição, não houve reposição
desse cargo ao instituto, prejudicando o bom andamento das atividades do setor. Com isso,
recomenda‐se a contratação de um(a) Bibliotecário(a) urgentemente a esse instituto.
Verificou‐se com a análise do formulário que alguns servidores não estão satisfeitos com
os seus setores de trabalho e com as atividades que vem desempenhando. Não é o objetivo
desse trabalho fazer uma análise sobre clima organizacional, mas verifica‐se na leitura dos
formulários a insatisfação com seus setores e atividades atualmente realizadas. Aconselha‐se
haver rodízio de setores em cargos genéricos como o de Assistente em Administração, dando
oportunidades de aprendizado para os servidores, buscando até mesmo, melhorar o clima
organizacional, uma vez que se verifica que todos os servidores Técnico‐Administrativos –
Assistentes em Administração, são capacitados para fazer uma permuta nos setores que se
encontram lotados.
Após a análise do formulário de levantamento de necessidades de treinamento, verificou‐
se que os servidores têm interesse em realizar cursos de capacitação a serem oferecidos pela
instituição e até mesmo estão dispostos a pagar para se capacitarem a realizar suas atividades
diárias de forma cada vez mais eficientes.
Lista‐se na tabela abaixo os cursos de treinamento os quais esses servidores detentores
desses cargos desejam para executarem suas atividades de forma mais eficaz.
Tabela 3 – Cursos de Capacitação desejados pelos TAEs – IFAM Campus Parintins.
CARGO
Auxiliar de
Biblioteca
Assistente de
Alunos
Assistente de
Alunos
Técnico em
Informática
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Técnico em
Agropecuária

FUNÇÃO
Sem função
Sem função
Coordenador de
Registro Acadêmico
Sem função
Sem função /
Biblioteca
Sem função /
Protocolo
Sem função

Chefe de Gabinete
da Direção Geral
Sem função

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DESEJADOS
Treinamento em Biblioteconomia; Curso de Redação Oficial e Curso básico
de Inglês;
Treinamento em utilização de Mesas de Áudio e Vídeo; Noções de Primeiros
Socorros e Noções de Segurança no Trabalho.
Treinamento em Sistema de Gerenciamento de Ensino.
Treinamento para Gerenciamento de Servidor Linux e Gerenciamento de
Redes de Computadores.
Não informou os cursos desejados para realizar treinamento.
Lei 8.112/1990; Redação Oficial; Informática Básica. Curso de Atendimento
ao Público.
Curso de Fiscal de Contrato; Curso de SCDP; Curso sobre Folha de
Pagamento; Curso sobre Legislação SIASS; Curso de Atendimento ao
Público.
Curso de Cerimonial, Protocolo e Eventos. Curso de Redação Oficial.
Curso de AUTOCAD; Manutenção de Máquinas; Curso de Irrigação e
Processamento de Alimentos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Técnico em
Agropecuária
Engenheiro de
Pesca
Técnico em
Assuntos
Educacionais
Professor

Coordenador de
Agropecuária
Coordenador de
Compras e Licitação
Sem função

Diretor Geral

Curso de Irrigação e Curso de Construção Rural.
Curso de Operação de SIASG; Curso de Operações do Compranet.
Curso de Formação Continuada na área da Educação.

Lei 8.666/93; Treinamento na área de Sistemas Financeiros do Governo
Federal.

Os cursos e treinamentos solicitados nos formulários analisados são relativos aos cargos
ou funções as quais os servidores exercem suas atividades.
Do ponto de vista da análise da formação profissional, do cargo exercido com a função
realizada, acredita‐se haver certa discrepância no cargo de Engenheiro de Pesca com a função de
Coordenador de Compras e Licitação. Com toda certeza, o servidor que está lotado nessa
coordenação deve ter certo conhecimento em Direito ou Administração Pública para exercer a
respectiva função, porém, sem nenhuma dúvida, do ponto de vista institucional, acredita‐se que
ele seria melhor aproveitado em uma função correlata a seu cargo e formação profissional. Este
poderia ser substituído por um dos Assistentes em Administração que é Pedagogo, que está no
último período do curso de Administração e que é especialista em Turismo e Desenvolvimento
Local ou o ideal, ou deve‐se contratar através de concurso público, um administrador ou um
advogado com conhecimentos sólidos na área para a realização das atividades supracitadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo pretendeu‐se contribuir com a identificação das Necessidades de
Treinamento de Servidores TAEs – IFAM – Campus Parintins/AM.
Durante o período relativo aos meses de março a dezembro de 2012 foi realizado o
Projeto de Pesquisa intitulado: Levantamento das Necessidades de Treinamento de Servidores
Técnico‐Administrativos em Educação do IFAM – Campus Parintins/AM que culminou com a
escrita deste artigo.
Após a coleta de dados realizada pelas técnicas de entrevista e aplicação de questionário,
chegou‐se ao objetivo deste artigo que era realizar um levantamento das necessidades de
treinamento dos servidores TAEs do IFAM – Campus Parintins e consequentemente, um
diagnóstico relativo a esta atividade.
Identificou‐se com esta pesquisa que a maior parte dos servidores entrevistados tem mais
escolaridade que a exigência do seu cargo, ficando assim, visualizada a necessidade de
treinamento apenas para aperfeiçoar as atividades inerentes ao seu cargo ou função atual,
visando dar uma melhor resposta às demandas sociais relativas aos serviços públicos prestados.
Verificou‐se ainda, que um servidor se encontra em uma função que não é correlata a seu
cargo, nesse caso, sugere‐se alocar o servidor em uma função que esteja voltada a seu cargo e
formação profissional.
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Vale destacar ainda, que foi identificado, para pesquisas futuras, que há insatisfação por
parte de alguns servidores, com os setores e atividades hoje por eles realizadas, e sugere‐se a
rotatividade desses servidores pelos setores administrativos da instituição.
Com isso, espera‐se que este diagnóstico seja útil para uma reflexão institucional da
necessidade de treinamento dos referidos técnicos para que cada vez mais estes realizem suas
tarefas e atividades de forma excelente.
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RESUMO
O artigo propõe uma discussão a cerca da cultura e sua
participação dentro de uma empresa, e tem como
objetivo denotar uma análise sobre o uso correto da
socialização de um novo colaborador dentro de um
ambiente organizacional, que se encontra em
movimento. Deverá salientar que as organizações têm
como intuito nato em divulgar sua individualidade
cultural por meio de processos de socialização, dessa
forma mostrando ao novo colaborador a maneira pela
qual ele deverá adequar‐se no comportamento interno

da instituição. A pesquisa evidenciou que deve manter
um nível de socialização mediano para manter‐se um
bom início de relacionamento entre organização e
indivíduo, reforçando dessa maneira a grande
importância da integração dos meios.

PALAVRAS‐CHAVE: socialização; ambiente organizacional; individualidade; colaborador.

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: CULTURE AS INTEGRATION AND SOCIALIZATION
COLLABORATORS IN MODERN TIMES
ABSTRACT
This article proposes a discussion to about culture and
his post within an organization, and aims to denote an
analysis on the correct use of socialization of a new
collaborator inside an organizational environment that is
moving. Ought to should emphasize that organizations
have the intention to disclose their born order cultural
identity through socialization processes, that way

showing the new collaborator the way that it should
match the internal behavior of the institution. The
research showed that to maintain a level of median
socializing to keep a good business relationship between
organization and individual, that way reinforcing the
importance
of
integrating
media.

KEY‐WORDS: socialization; organizational environment; individuality; collaborator.
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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: A CULTURA COMO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE
COLABORADORES EM TEMPOS ATUAIS
INTRODUÇÃO
As empresas captam novos recursos produtivos quando sentem a necessidade para que
possam conseguir realizar atividades rotineiras na produção, com isso, são recrutados novos
colaboradores para essas tarefas. O estudo é feito a partir desse momento, do recrutamento
cativo dessas pessoas até a socialização do indivíduo com a organização, os caminhos e os limites
que são tratados. Como a empresa age diante de problemas e as dificuldades que surgem para
que o funcionário em questão não consiga interagir com os futuros colegas de trabalho. E como o
ambiente recebe esse novo indivíduo e como é posto para o novo funcionário a cultura da
empresa.
Torna‐se também muito importante avaliar as principais dificuldades encontradas para
aplicação dos instrumentos de socialização e como é efetuado o treinamento, ou seja, quando
ocorre a integralização do colaborador na empresa, pois é nesse momento as dificuldades reais
tornam‐se evidentes.
Segundo Dubrin (2008, p. 45): “Cultura organizacional é um sistema de valores e crenças
compartilhados que influenciam o comportamento do trabalhador.”
A cultura organizacional dentro da empresa aparece como uma ferramenta de grande
importância que integra os colaboradores, e os recém chegados, com os princípios e valores
implantados na organização. A partir desta atividade de integração, a empresa tende a formar
ações que aprimoram a socialização do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, sendo de
grande importância à participação dos gestores na disseminação da cultura organizacional,
transmitida aos colaboradores não só como uma maneira de ditar o estilo da empresa, mas
principalmente, de integrar os funcionários com os valores e objetivos organizacionais.
A empresa se torna um refúgio de opiniões, conceitos e bases que denotam a sua
diferenciação pela dificuldade de envolvimento entre todas as partes. É comum um novo
colaborador permanecer perdido diante de tantas limitações, dessa forma o presente estudo vai
analisar o que deve ser realizado pelos gestores nas tomadas de decisões, para que esse novo
funcionário sinta‐se presente, e unido com o grupo, visando à obtenção dos objetivos gerais.
Uma empresa tem diversos tipos de pessoas, com diferenças e manias que se distanciam,
uns dos outros, mas que se cruzam diariamente com facilidade e motiva diversos estudiosos a
pesquisar sobre isso. Com isso a entrada de novos colaboradores traz inúmeras perguntas em
relação ao comportamento das empresas sobre a questão.
Deste modo, a forma de tratamento dos colaboradores e das relações entre os grupos
pertencentes ao ambiente geral da organização deve ser compreendida demonstrando‐se de que
maneira esse tratamento afeta a formação do conceito cultural da empresa.
O artigo tem como proposta discutir a temática “cultura organizacional” e os enfoques
sobre integração e comportamento dentro do ambiente de trabalho. A motivação para tratar do
decorrido tema surgiu a partir da minha primeira experiência profissional. Com isto, pude
observar a dificuldade que um novo colaborar tem no momento de sua entrada numa empresa,
que se encontra em movimento. Com isso vi a necessidade de se discutir este tema, investigar e
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compreender como um novo colaborador é aceito dentro de uma organização, e quais
características são realizadas para implementação do mesmo com o grupo em questão.
Analisar como uma empresa trata a chegada de um novo colaborador para a realização
dos objetivos internos, tendo como empecilho a cultura organizacional que já se encontra em
plena formação. Dessa forma, o que a empresa deverá fazer para solucionar ou simplesmente
montar estratégias para diminuição dessa barreira.
O objetivo principal desta pesquisa é o de identificar as estratégias utilizadas por uma
organização para socializar seus integrantes, incluindo‐os em seu ambiente, bem como os
resultados obtidos com o emprego destas estratégias, do ponto de vista dos gestores envolvidos
no processo. Exploração de estudos já realizados sobre a formação da cultura dentro de uma
empresa, tendo em vista, as dificuldades, o ambiente e as pessoas; Voltada para a qualidade da
Gestão de Pessoas.
Neste texto procuraremos também fazer uma pesquisa de campo, de abordagem
quantitativa e qualitativa. De início serão coletados dados acerca do conhecimento do conceito
de integração e cultura organizacional, entre outras análises diretas sobre o tema, que se
caracterizem como assunto para essa discussão. Os dados após o arrolar, estarão colocados
diante do método qualitativo.
REVISÃO DE LITERATURA
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Ao longo dos anos, os antropólogos tentam elaborar inúmeros conceitos sobre a cultura.
Sendo um tema que, desde os anos oitenta do século XX, despertou a curiosidade da
administração e de outras áreas afins, pois a idéia de que os grupos compartilhem de princípios
comuns, tais como valores, crenças e normas, tem se revelado interessante para entender o
funcionamento e desempenho das empresas, trazendo assim melhores resultados no momento
da tomada de decisões que podem fazer a diferença em um mercado tão competitivo, como o
que caracteriza a sociedade global.
A história do comportamento organizacional vem da estruturação das atividades
rotineiras e da abordagem comportamental que se viu muito no início da Teoria da Fábrica e se
enraizou após o fim da Revolução Industrial momento crucial da administração, e as teorias
sociais que motivaram os trabalhadores na época. Outro motivo para o surgimento dessa análise
foi à necessidade que os funcionários criaram para se manter a satisfação do mesmo, como
também a sua produtividade.
Ao contrário da ênfase imposta na administração cientifica criada por Taylor, que tinha o
intuito de garantir o melhor custo/benefício aos sistemas produtivos. Ademais, Taylor procurava
uma forma de elevar o nível de produtividade conseguindo que o trabalhador produzisse mais
em menos tempo sem elevar os custos de produção. Assim, ele observou que os sistemas
administrativos da época eram falhos. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o
desconhecimento por parte dos administradores do trabalho dos operários e a forma de
remuneração utilizada foram às principais falhas estudadas por Taylor.
A administração científica não desvalorizou as pessoas, e nem muito as ignorou. Em via de
fato ela enfatizou de modo grosseiro os incentivos financeiros para o aumento da produtividade,
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no entanto, isso gerou um empuxo em torno do desempenho, assim dando abertura para o início
das análises sobre o comportamento e a integração das pessoas no ambiente de trabalho.
O comportamento organizacional é também fortemente influenciado pela sociologia e
áreas afins em seu estudo sobre comportamento de grupos, estrutura organizacional,
diversidade, integração e cultura. As percepções de antropólogos culturais também contribuem
para uma compreensão da cultura organizacional (os valores e costumes de uma empresa).

Segundo Robbins:
Comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que
indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações,
com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia
organizacional. (ROBBINS, 1998)

Três desenvolvimentos importantes na história do comportamento organizacional são os
estudos de Hawthorne, o movimento das relações humanas e a abordagem à administração e à
liderança.
CULTURA ORGANIZACIONAL
Com um grupo seleto de pesquisadores, a maioria assim por falar, sobre o enfoque da
cultura organizacional, dispõe que a cultura para avaliar e identificar os padrões de
comportamento, das crenças, dos valores espirituais e materiais, que são repassados entre
grupos de uma sociedade e de uma organização.
O autor Freitas (1991, p. 167) dita que a cultura organizacional é um sistema de crenças e
valores, tradições e hábitos, que se traduzem em uma forma aceita e relativamente estável de
interações e de relacionamentos sociais típicos da cada organização. A cultura de uma
organização sofre alterações ao passar do tempo, podendo ocorrer variações de acordo com o
estilo de trabalho das novas gerações, sendo possível integralizar algum processo culturalmente
mantido a fim de atender a necessidades do mercado, como os anseios dos consumidores ou até
mesmo ao estilo de trabalho dos funcionários.
De acordo com Johan (2006, p. 223), o estudo da cultura organizacional é importante
porque tem relação direta com os resultados da organização. Quando a cultura de uma
organização é conhecida, torna‐se muito mais fácil trabalhar com as mudanças que podem
prejudicar ou potencializar os objetivos e metas a serem atingidas. Sobretudo nos processos de
mudança em que pode haver rupturas no relacionamento entre a organização e os
colaboradores, é fundamental conhecer a cultura da organização para evitar barreiras e
aproveitar oportunidades.
Dentre os vários conceitos de cultura organizacional apresentado por Freitas (1991, p. 42)
o que parece ser mais rico e consequentemente o mais abrangente, traz a exatidão exposta pelo
o autor:
A cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos, que determinado grupo
tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar
com os problemas de adaptação externa e adaptação interna. Uma vez que os
pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, são
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ensinados aos demais membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e
sentir‐se em relação àqueles problemas (SCHEIN, apud FREITAS, 1991, p. 42).

DIMENSÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL
As dimensões ou elementos de cultura ajudam a explicar a natureza das forças sutis que
influenciam as ações dos empregados. Por exemplo, uma cultura que valoriza assumir riscos
encoraja os funcionários a tentar descobrir novas maneiras de fazer as coisas. Os funcionários
farão isso sem se preocupar se serão punidos pela idéias que não derem certo. A lista a seguir
descreve oito dimensões que influenciam a cultura.
1.
Valores. Os valores são à base de qualquer cultura organizacional. A filosofia de
uma empresa é expressa por meio de valores, e estes guiam o comportamento diário. Um estudo
demonstrou, por exemplo, que quando a gerência executiva tem uma atitude negligente em
relação à honestidade, o número de roubos cometidos por empregados ultrapassa em geral 30%.
(Dois estudos revelaram que aproximadamente 30% dos entrevistados admitiram ter roubado
algo da empresa.)
2.
Histórias organizacionais com significados subjacentes. Em muitas organizações
ocorre a prática de circulação de histórias para reforçar os princípios que os gestores consideram
importantes. Tais como empresas que dizem que certo grupo tem se mostrado mais eficiente
que o outro. Assim ocorre certa motivação.
3.
Mitos. Os mitos são narrativas dramáticas ou eventos imaginados sobre a história
da empresa. Eles contribuem para a criação de lendas dentro da empresa, ajudam a unificar os
grupos e podem gerar vantagens competitivas.
4.
Grau de estabilidade. Uma empresa dinâmica, que opera em ritmo acelerado, tem
uma cultura diferente de uma empresa estável, que opera em ritmo lento. Os gerentes de alto
nível sinalizam o ritmo da empresa mediante seu próprio comportamento dinâmico ou letárgico,
em relação ao modo como reagem às inovações.
5.
Alocação de recursos e recompensas. O modo como o dinheiro e os outros
recursos são alocados exerce uma influência fundamental sobre a cultura. O investimento de
recurso transmite a mensagem sobre os valores da empresa.
6.
Ritos e rituais. Uma parte da cultura de uma empresa é formada por suas tradições
ou ritos e rituais. Poucas empresas acreditam que têm ritos e rituais, mas um observador astuto
consegue identificá‐los. Os exemplos de tais ritos e rituais incluem as reuniões regulares da
equipe, banquetes de celebração da aposentadoria (mesmo para executivos que foram
dispensados) e recepções para visitantes ilustres.
7.
Senso de propriedade. O movimento em direção à propriedade de ações para um
número crescente de funcionários tem criado uma cultura de propriedade em várias companhias
em que os empregados são encorajados a agir e pensar como donos. Uma cultura de
propriedade inclui o crescimento da lealdade, a melhoria do esforço de trabalho e o alinhamento
dos interesses do funcionário com os da empresa. Uma cultura de propriedade pode ser refletida
em ações diárias, como, por exemplo, economizar energia, fazer progressos graduais e não
tolerar a realização de um trabalho malfeito por parte dos colegas. Entretanto, essa cultura pode
agir contra a empresa se o poder aquisitivo do empregado permanecer estável ou diminuir como
resultado da propriedade das ações.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

8.
Espiritualismo corporativo e espiritualidade organizacional. As organizações
diferenciam‐se substancialmente em dois conceitos, intimamente ligados, que influenciam a
cultura. O espiritualismo corporativo ocorre quando a gerência é igualmente preocupada com o
bem‐estar dos funcionários e com o lucro. Muitas práticas, como, por exemplo, programas de
trabalho/vida, contribuem para esse estilo de espiritualismo. A espiritualidade organizacional
refere‐se ao fato de os trabalhadores, em todos os níveis, acreditarem em algo maior que eles
mesmos, além da religião tradicional.
Além da cultura dominante de uma empresa, a subcultura também influencia o
comportamento. Uma subcultura é um segmento no qual a cultura organizacional diferencia‐se
dos outros segmentos e da cultura dominante. Em um banco, por exemplo, a divisão de
empréstimos ao consumidor pode ter uma cultura distinta da divisão de hipoteca, porque a
equipe que trabalha com empréstimos ao consumidor tem de operar em um período de tempo
muito mais curto para processar os empréstimos.

SOCIALIZAÇÃO
O ato de socializar é a assimilação de hábitos característicos do ambiente social, todo e
qualquer processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade,
dessa forma, assimilando a cultura que lhe é própria. É um processo contínuo e que nunca se
encerra, pois não acaba e é gradual, realizando‐se através da comunicação, sendo inicialmente
pela "imitação" para se tornar mais sociável, ou aceito pelo meio. O processo de socialização,
para alguns autores, inicia‐se, contudo, após o nascimento, e através, primeiramente, da família
ou outros agentes próximos, da escola, dos meios de comunicação de massas e dos grupos de
referência que são compostos pelas nossas bandas favoritas, atores, atletas, super‐heróis, etc.
Socializar é o processo através do qual o indivíduo se integra no grupo em que nasceu, ou de
certo modo começou a fazer parte, adquirindo os seus hábitos e valores característicos. São
através da socialização que o indivíduo pode desenvolver a sua personalidade e ser admitido na
sociedade.
Ao longo da vida um indivíduo participa de diversos grupos sociais. Essa socialização faz
com que a pessoa venha adquirir as normas definidoras dos critérios morais e éticos, conforme
os padrões da sociedade em que está inserido, e as que ela aceita, politicamente falando. Com
essa ligação desde o nascimento, o indivíduo interage com o meio, fazendo com ele vai
internalizando crenças e valores, e aprendendo a construir padrões de comportamento próprios
para interação em cada grupo. Tais valores vão se consolidando e determinando suas escolhas,
dentre elas, as escolhas profissionais. É o fio condutor da sua formação, e este mesmo processo
revela‐se crucial no contexto de uma organização. Ao ingressarem em um novo grupo, os
funcionários precisam ser apresentados, formalmente e direto, os valores, crenças, normas e
práticas da organização, passando por um processo de socialização, que lhes permitirá articular‐
se com os processos de comunicação e de integração que permeiam o fazer coletivo.
COMO OS FUNCIONÁRIOS APRENDEM A CULTURA
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A socialização é, portanto, um método de doutrinar os empregados sobre a organização,
de modo que eles perpetuem a cultura. O processo de socialização ocorre, principalmente, por
meio da aprendizagem por imitação e observação.
Outro modo importante pelo qual os trabalhadores aprendem a cultura é por meio dos
ensinamentos dos líderes, como implícito na dimensão cultural da alocação de recursos e
recompensas. Os membros da organização aprendem a cultura, até certo ponto, observando os
elementos aos quais os líderes prestam atenção, aferem e controlam. Suponha que um colega de
trabalho seja elogiado publicamente por realizar um trabalho comunitário. Você concluirá que a
ajuda às pessoas de fora da empresa, é uma parte importante da cultura da organização.
INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO
Como aponta Chiavenato (1999, p. 44), a missão, a visão os objetivos organizacionais e a
cultura constituem o modelo no qual as pessoas trabalham e se relacionam nas organizações. As
características são fundamentadas a todos os colaboradores, porém são bastante focadas nos
funcionários que estão ingressando na organização. A forma de integração e socialização se dá
para o aculturamento social do novo funcionário, além de banir antigos hábitos do recém‐
funcionário. Somados a isto existem os paradigmas que os novos funcionários podem possuir
decorrentes de outros empregos anteriores e que as empresas não apóiam.
Dá‐se o nome de socialização organizacional a maneira como a organização recebe os
novos funcionários e os integra a sua cultura, ao seu contexto e ao seu sistema para que
eles possam comportar‐se de maneira adequada as expectativas da organização
(CHIAVENATO, 1999, p. 44).

Robbins (1998, p. 122) trata a socialização como um processo necessário e importante na
empresa cujo objetivo é ajudar os novos contratados a se adaptarem a sua nova cultura. Ainda
segundo o autor, socialização utiliza‐se de três passos primordiais: a pré‐chegada, o encontro e a
metamorfose.
Assim esse estudo evidencia os passos do novo colaborador recém chegado, do início até
a sua socialização com todos os outros empregados no ambiente de trabalho. A pré‐chegada
abrange os aprendizados ocorridos anteriormente à chegada de um funcionário na empresa.
Após a chegada do mesmo, dará o encontro que é o segundo passo da socialização. A partir do
momento em que o novo funcionário aceita a realidade da organização e a exerce no seu
cotidiano empresarial, ele irá aperfeiçoar suas maneiras de acordo com a política da empresa.
Dessa forma trará uma mudança positiva, melhorando seu desempenho nas atividades exigidas
pelo cargo. Nesse momento ocorre à terceira fase, a metamorfose.
A diversidade cultural é a mistura de raças, costume, religiões e classes sociais, idade e
vários outros fatores que contribuirá para o desenvolvimento pessoal e organizacional. É um
misto de sociedade, aonde o ponto correto é a junção de todo esse grupo em prol de certos
objetivos. Ocorrerão conflitos, sim, mas de certo modo é tentar acreditar que as empresas
tenham pulsos para amenizar essa diferença cultural.
MATERIAL E METÓDOS
O presente estudo utilizou de diversas entrevistas formais e informais, depoimentos e
conteúdo bibliográfico que auxiliou na obtenção do questionário. De modo geral, esse artigo tem
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como principal objetivo gerar conhecimento a cerca dessa analise tão pouco pautado dentro das
instituições de ensino, e claro para o entendimento dos gestores ou futuros empresários sobre o
assunto.
Richardson (1999, p. 15) aponta que na pesquisa exploratória “os pressupostos teóricos
não estão claros, ou são difíceis de encontrar. Nessa situação, faz‐se uma pesquisa não apenas
para conhecer o tipo de relação existente, mas, sobretudo para determinar a existência de
relação”.
À medida que discutimos socialização tenha em mente que o estágio mais crítico desse
mecanismo é o momento de ingresso na organização, não importa quão bom trabalho da
empresa em recrutar e selecionar novos empregados, pois a familiarização dos mesmos com a
cultura da organização é um processo lento, difícil e gradativo, e depende diretamente da
empresa e do processo correto.
O estudo do artigo foi caracterizado de modo qualitativo e a coleta de dados foi através
de um questionário aplicado em colaboradores de micro, grandes e pequenas empresas, como
também gestores, psicólogos, acadêmicos de áreas afins. A parte bibliográfica do trabalho se deu
através de livros, internet, artigos e textos que se refere ao assunto em questão.
A pesquisa de campo foi feita baseada em um questionário exploratório que trazia
perguntas pertinentes na opinião e no comportamento da empresa na chegada de novos
colaboradores. O questionário foi aplicado no início do mês de Abril em locais diversos: empresas
do setor comercial da região de Caxias, no estado do Maranhão, e com acadêmicos do curso de
administração e psicologia, em horário diurno. A amostragem da pesquisa contou com a
participação de 42 pessoas, todas com conhecimentos prévios sobre o assunto.
Na pesquisa foi avaliado com os participantes sobre o que eles achavam sobre o
envolvimento da cultura organizacional e da empresa, se ocorre essa ligação ou que não existe
nenhum vínculo direto entre ambas. Viu que 88% das pessoas (37 dos entrevistados) acreditam
que a organização tem essa ligação com a cultura, e que depende diretamente da mesma para
ter um ótimo ambiente de trabalho. Enquanto que 12% (no total de 05 pessoas) afirmam que a
empresa independe dessa análise setorial, e que existem mecanismos mais interesses a ser
analisados pelos gestores, quanto como tentar entender o nível de cultura que o ambiente se
encontra.
A pesquisa sobre o assunto decorreu da seguinte forma: A cultura organizacional (valores,
crenças, práticas e costumes adotados dentro da empresa em que não estão previstos em
nenhuma regra) adotada em uma empresa favorece a execução das atividades, ou você acredita
que não, que a empresa e a cultura não se interligam no desenvolvimento das atividades?
A maioria dos entrevistados acredita que a empresa deve se preocupar com o
desenvolvimento da cultura da empresa, pois acreditam que a diversidade cultural é um fator
chave para execução das atividades. Embora a minoria defenda a tese que não é necessário um
aporte dos gestores para o comprimento do desenvolvimento da cultura, e que isso não interfere
diretamente no controle das atividades, é um fator isolado.
Quando o questionário partiu para as análises subjetivas, contestamos sobre a integração
dos novos funcionários, como os entrevistados veem esse aporte que as empresas, em tempos
atuais, utilizam para o desenvolvimento pessoal do novo membro. A indagação era: A sua
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empresa tem um trabalho efetivo nas questões de integração dos novos colaboradores? E vimos
que, a maioria confirmou a tese de Chiavenato, quando ele cita:
O programa de integração tem como vantagens a redução da ansiedade das pessoas,
redução da rotatividade, economia de tempo e ajustamento das expectativas.
(CHIAVENATO, 1999, p. 76)

De acordo com os entrevistados, as empresas estão em um processo de “invasão do setor
de recursos humanos”, ou seja, para elas o capital humano está sendo mais bem valorizado,
tanto quanto os setores monetários. Para elas os gestores viram que as pessoas são o fio
condutor na formação da economia da empresa, e que são as responsáveis diretamente no
processo de produção, vendas e gestão. Com isso o desenvolvimento em cima dessa área cresceu
nos últimos anos. Sobre a pergunta, segue um dos depoimentos avaliados durante o processo de
pesquisa:
Com o tempo as empresas viram que o simples aperto de mão, e um singelo “boas‐
vindas” não integrava o recém membro ao ciclo da empresa. E que isso iria muito, além
disso. Ela se preocupa agora com tudo, com a visão da pessoa, o plano de carreira que a
mesma pensa em ter, se o desenvolvimento pessoal dela dentro do grupo está
satisfatório ou até mesmo se o salário está sendo bem pago. Os gestores estão ligados
que agora, as pessoas querem se sentir em casa, como se aquele lugar fosse o quarto
aonde elas dormem, e que o almoço que lhes são servidos, são o lanche de suas glórias.
As pessoas se tornaram mais instigadas, enquanto as empresas mais preocupadas.

A pergunta: Você, ao chegar a uma empresa, como queria ser recepcionada?; Teve
diferentes respostas, mais em um apanhado geral, podemos constatar que a maioria das pessoas
gostaria que o sensor integralizado da organização as motivassem de imediato, que a visão e os
objetivos fossem passados de modo simples e cauteloso, e que a cultura, que é presente
cotidianamente seja apresentada em um misto de calma e sem apreensão, pois para a maioria,
trabalhar com pessoas ainda é um grande mistério. Um participante resumiu tudo em sua
resposta quando falou:
Gostaria de ser recebida com umas boas‐vindas, e que todo o material da empresa fosse
repassado para mim, que eu pudesse visualizar a missão, os objetivos, e, que eu seja
apresentado para os meus colegas de trabalho, e que a minha integração seja precisa,
sem pressa e cautelosa.

Em um contexto direto vimos que a integralização de um novo servidor é de suma
importância, pois assim, se torna mais fácil a sua adequação, e os limites que ele deverá tomar
no contato com as outras pessoas.
O questionário aplicado demonstrou que em um total de 42 entrevistados, 92% (39
pessoas no total) aceitam a ideia de que o ambiente de trabalho tem diversos tipos de pessoas, e
que são as mesmas que criam a cultura em si. E que dependem delas para o mecanismo da
diversidade cultural possa existir. Porém, 8% (04 participantes) ainda acreditam que a cultura da
empresa ainda envolve a cultura mjoritária, ou seja, que toda a empresa depende diretamente
dos seus gestores, eles que formulam as regras e comprimento dos deveres, e que os outros
funcionários deverão – deveriam – seguir eles.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Com o intuito de responder a problematização: Uma empresa tem diversos tipos de
pessoas, com diferenças e manias que se distanciam, uns dos outros, mas que se cruzam
diariamente com facilidade e motiva diversos estudiosos a isso. Com isso a entrada de novos
colaboradores traz inúmeras perguntas em relação ao comportamento das empresas sobre a
questão. Conclui‐se, através dos questionários que foi colocado para 42 participantes
(acadêmicos, funcionários, colaboradores recém chegados e gestores) e das perguntas nelas
contidas que, as pessoas hoje estão, em sua maioria, tendo uma visão holística do processo de
integralização dentro de uma empresa a cultura para o maior grupo, é o fio condutor, e que sem
ele o ambiente de trabalho não existe, e que não depende diretamente, apenas, dos gestores, e
sim de todos que trabalham nele.
O questionário aplicado demonstrou que os participantes apóiam o desenvolvimento dos
estudos sobre os Recursos Humanos, e que acreditam que esse setor é o fio condutor dentro de
uma empresa, e que o capital humano, está sendo mais bem respeitado tanto quanto outros
setores da empresa. Os resultados foram favoráveis, e não ultrapassou o esperado desde o início
da coleta de dados. E contribuiu para o entendimento sobre a integração dos indivíduos dentro
das organizações atuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados se tornaram bastantes proveitosos para análises futuras, e ainda mostrou
que o assunto é um divisor de águas em tempos atuais, e que ainda se encontra em
desenvolvimento árduo dentro das empresas.
Por fim, não pretendo, definitivamente, esgotar ou sequer encerrar o assunto e nem seus
abrangentes, mas sim dá a ponta pé inicial nessa área que é extensa, e que possamos viabilizar
aos futuros empreendedores. E que motivem ainda mais a pesquisa sobre as pessoas, a cultura e
as organizações, pois é um prato cheio, e sem sombra de dúvidas, é emocionante e empolgante.
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RESUMO
Este artigo caracteriza‐se como um projeto de
intervenção no âmbito da Gestão Pública, propondo a
execução de ações na área de Saneamento ambiental,
tendo em vista as necessidades de higienização e saúde
pública. Contemplando as ações de conservação de
logradouros públicos e manutenção das feiras livre,
recuperação ambiental da área de destino final de
resíduos sólidos do aterro de Cidade Nova e reativação
do programa de coleta seletiva de materiais recicláveis,
dentre outros. O Programa de Saneamento Ambiental é
resultado de uma pesquisa aplicada, por ser resultante
do processo decisório, a fim de solucionar um problema

público. Tendo como objetivo garantir, no processo de
urbanização e de expansão das atividades produtivas do
município, os direitos fundamentais à vida saudável,
mediante a universalização do saneamento ambiental.
Sendo de abordagem qualiquantitativa, de natureza
descritiva, tem o levantamento de dados feito através
de uma pesquisa bibliográfica e documental. Além de
buscar dados coletados em visitas presenciais aos
proponentes do presente projeto, no período entre
Julho a Agosto do ano de 2013.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão Pública, Saneamento Ambiental, Programa.

PLANNING: A TOOL FOR PUBLIC HEALTH
ABSTRACT
This article is characterized as an intervention
project in Public Management, proposing the
implementation of actions in the area of environmental
sanitation in view the needs of hygiene and public
health. Contemplating the actions of conservation and
maintenance of public spaces free trade, environmental
restoration of the area of final destination of solid waste
in New Town Landfill and reactivation of the selective
collection program for recyclable materials, among

others. The Environmental Sanitation Program is the
result of an applied research, to be resulting from the
decision making process in order to address a public
problem. Being Qualiquantitative approach, descriptive,
survey data is done through a literature and document
search. Besides pursuing attendance listed visits to
proponents of this project, between July and August of
the year 2013 data.

KEY‐WORDS: Public Management, Environmental Sanitation , Program.
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PLANEJAMENTO: UMA FERRAMENTA PARA A SAÚDE PÚBLICA
1 INTRODUÇÃO
O programa aqui exposto se configura com um projeto de intervenção no âmbito da Gestão
Pública, especificamente na área de Saneamento Ambiental.
Dentro deste contexto, sabe‐se que “O saneamento ambiental pode ser compreendido
como o conjunto de ações que visam melhorar a salubridade ambiental contemplando o
abastecimento de água em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final
adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, a prevenção e o controle do excesso de ruídos, a
drenagem das águas pluviais, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, o
controle ambiental de vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializados,
buscando contribuir para prevenir doenças e promover a saúde, o bem‐estar e a cidadania.”
(MORAES, 1997).
Consoante Tinoco (2006), o Estado o Rio Grande do Norte, assim como todos os demais
estados da federação, não dispõe de uma política de gestão de resíduos sólidos, para agravar a
situação os municípios da região metropolitana de Natal não possuem planos de gerenciamento
atualizados. Os instrumentos normativos voltados para os resíduos sólidos apenas aparecem
instituídos no município do Natal, através da Lei no 4.748 de 30 de abril de 1996, que criou o seu
regulamento de limpeza urbana e no município de Ceara Mirim, através da Lei no 1.319, de 12 de
junho de 1999. Prevalece a administração direta na execução dos serviços de limpeza urbana dos
municípios, ocorrendo uma crescente terceirização, principalmente nas atividades de coleta
domiciliar, varrição e recolhimento de entulhos.
Este programa é proposto para atender as necessidades urgentes do município tendo como
objetivo garantir, no processo de urbanização e de expansão das atividades produtivas do
município, os direitos fundamentais à vida saudável, mediante a universalização do saneamento
ambiental, visando ser executado de forma democrática, e que considere os princípios de
universalidade, equidade, integralidade, sustentabilidade, gestão pública e participação e controle
social, tendo em vista garantir, no processo de urbanização e de expansão das atividades
produtivas do município, os direitos fundamentais à vida saudável, mediante a universalização do
saneamento ambiental.
2 CONTEXTO
Conforme definição da Organização Mundial de Saúde (PHILIPPI, 2004), “saneamento é o
controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos
nocivos sobre o bem‐estar físico, mental e social”. O serviço de saneamento, item elementar da
infraestrutura de um local, consiste em um conjunto de atividades composto pela coleta e
tratamento de esgoto, fornecimento de água encanada, limpeza das vias públicas e coleta de lixo.
É sabido que o município de Natal gera, aproximadamente, 1300 toneladas de resíduos
sólidos por dia (TINOCO,2006). Esses resíduos vêm sendo depositados no Aterro da Cidade Nova, há
20 anos, em uma área de 30 hectares, onde já se encontram aterrados cerca de quatro milhões de
toneladas de lixo. Há ainda outras áreas que foram utilizadas como disposição de resíduos por
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períodos curtos de tempo, como algumas áreas na “Favela do Alemão”, bairro Felipe Camarão,
Guajiru e bairro Nova Natal. Com a proximidade do limite da capacidade de assimilação
de resíduos, o aterro da Cidade Nova está passando por um processo de remediação e recuperação
da área, transformando a área de lixão em aterro controlado e preparando‐a para se tornar: um
horto florestal, uma unidade de triagem e compostagem de lixo e um centro de treinamento e
capacitação para os catadores de resíduos sólidos. Dentre os impactos ambientais mais críticos
desse aterro, destaca‐se a contaminação do lençol freático, que é utilizado como principal
manancial de abastecimento da cidade.
Conforme Bidone e Povinelli (1999) pode‐se classificar os resíduos sólidos, quanto à fonte
geradora, em três categorias: resíduos urbanos, resíduos sólidos industriais e resíduos especiais.
Os resíduos sólidos urbanos implicam em resíduos resultantes das residências (domiciliar ou
doméstico), resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil, resíduos de poda e capina,
resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários e os resíduos de serviços, que
abrangem os resíduos comerciais, os resíduos de limpeza de bocas de lobo e os resíduos de
varrição, de feiras e outros. A seguir tem‐se uma breve definição de cada tipo.
O gráfico 1.0 ilustra a estimativa da produção de resíduos domiciliares ao longo dos
próximos 15 anos, diferenciando por cores a periodicidade de quatro anos em quatro anos, tempo
determinado para atualização do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município do
Natal (ECOSAN, 2012). Nota‐se que nos primeiros quatro anos, a tendência é uma aproximação da
quantidade produzida em 2010 informado pela Companhia de Limpeza Urbana do município. Já nos
quatro anos seguintes, a produção ultrapassará as 267 mil toneladas anuais, chegando ao final, ano
de 2019, próximo a 300 mil toneladas. Já nos oitos anos restantes, continuará havendo um
crescimento linear, em que a geração de resíduos poderá atingir uma cifra de 350 mil toneladas no
ultimo ano, ou seja, se poderá estar coletando cerca de 83 mil toneladas/ano a mais em relação ao
ano de 2010 (ECOSAN, 2012)
Gráfico 1.0‐ Projeção da geração de Resíduos Sólidos Domiciliares para município de Natal/RN
entre os anos de 2012 e 2027.
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Os resíduos da construção civil (RCC), por sua vez, estão quantificados junto aos demais
resíduos e, em algumas ocasiões também compõem os entulhos, sendo importante ressaltar que a
quantidade (massa em toneladas) de RCC é bem superior que os demais resíduos. Para Morais al
(1997) em termos quantitativos, o RCC corresponde a algo em torno de 50% da quantidade em
peso de resíduos sólidos urbanos coletados em cidades com mais de 500 mil habitantes de
diferentes países, inclusive o Brasil. Já segundo Silva (2002), a geração per capita desse tipo de
material varia entre 230 e 700 kg/hab.ano, ou seja, em torno de 0,64 a 1,94 kg/hab.dia.
Fonte- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Natal, 2012.

Gráfico 2.0‐ Projeção da geração Entulhos e Resíduos da Construção Civil (RCC) para município de
Natal/RN entre os anos de 2012 e 2027.

Fonte- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Natal, 2012.

Segundo Machado (2005), é notório que as condições gerais do sistema de coleta e de
disposição dos resíduos sólidos nos municípios, descritas anteriormente, de um modo geral, podem
ser observadas no município de Natal, sendo caracterizadas pelos seguintes fatos:

Coleta domiciliar e hospitalar ineficientes;

Lançamentos clandestinos tanto no solo, em áreas isoladas, quanto nas margens de
córregos, estradas ou mangues;

Disposição final inadequada dos resíduos, normalmente feita em áreas isoladas ou em
lixões, onde não há impermeabilização do solo, sistemas de tratamento de chorume, e nem
cobertura diária dos resíduos;

Ocorrência de catadores de lixo e de suas famílias em lixões, sobrevivendo em situações
precárias de higiene, saúde e educação.
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Estrutura administrativa, financeira e técnica deficitária para gerenciamento dos resíduos.
Dentre as ações deste programa tem‐se também a manutenção de logradouros e feiras
livre, uma vez que o acúmulo de resíduos provoca cheiro desagradável e atrai insetos, ou seja,
ocasionando a proliferação de vetores de doenças, significando risco à população e ao meio
ambiente, pelo contato direto e contaminação do solo, além do odor e poluição visual. Segundo
Santos el al (2010), diante desse cenário, pôde‐se observar que a não aplicação da legislação
sanitária e ambiental em vigor, a falta de infraestrutura e a falta de educação ambiental são os
principais motivos dos problemas identificados nas feiras do município do Natal aos feirantes. É
urgente, portanto, a criação e/ou aplicação das normas existentes de gerenciamento de resíduos na
feira, sendo competente ao poder público local o serviço de limpeza pública, incluindo a coleta e
destinação dos resíduos. Por isso, o programa de conservação de logradouros e feiras livre da
cidade tem contribuindo com a padronização das feiras. Desde o ano de 2010 investimentos têm
sido destinados anualmente para sua execução. O projeto prevê a renovação das tendas, instalação
de banheiros químicos, melhoria de iluminação, a segurança, padronização de lixeiras e
uniformização dos feirantes.
Outra ação desenvolvida pelo programa trata da Coleta seletiva. Essa refere‐se ao
reaproveitamento de resíduos que normalmente chamamos de lixo e deve sempre fazer parte de
um sistema de gerenciamento integrado de lixo. Nas cidades, a coleta seletiva é um instrumento
concreto de incentivo a redução, a reutilização e a separação do material para a reciclagem,
buscando uma mudança de comportamento, principalmente em relação aos desperdícios inerentes
à sociedade de consumo. Dessa forma, compreende‐se que é preciso minimizar a produção de
rejeitos e maximizar a reutilização, além de diminuir os impactos ambientais negativos decorrentes
da geração de resíduos sólidos (RIBEIRO, 2000).
Diante de algumas dificuldades, a coleta seletiva implantada em Natal, ainda tem
caminhado com passos lentos. Atualmente, cerca de apenas 5% de todo material com potencial
reciclável gerado no município tem sido desviado do aterro sanitário pela coleta seletiva. Essa
percentagem ainda é pequena em relação à meta estipulada pelo Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do Município de Natal (PGIRSNatal, 2012). Esta prevê que até 2027 se esteja
recolhendo por meio da coleta seletiva, cerca de 70% dos resíduos secos, passíveis de reciclagem
ou reaproveitamento.
Gráfico 3.0‐ Projeção da quantidade recolhida de resíduos pela Coleta Seletiva para município de
Natal/RN entre os anos de 2012 e 2027

IX Congresso Norte
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Municipal
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O programa de Coleta Seletiva desde 2010 tem tido como aspectos benéficos:
A inserção social dos catadores através da sua participação no Programa de Coleta Seletiva
da Cidade do Natal, pois gerou uma atividade digna a pessoas anteriormente a margem da
sociedade. Além dos valores quantitativos da coleta seletiva, verifica‐se a sustentabilidade do
Programa com base no crescimento do Programa de Coleta Seletiva da Cidade do Natal,
concluindo‐se que por isso, é importante a continuidade e a ampliação do Programa de Coleta
Seletiva da Cidade do Natal como forma de preservação ambiental, geração de renda, diminuição
dos volumes aterrados e aumentar a vida útil do aterro sanitário.
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010), do ponto de vista da natureza das pesquisas,
estas podem ser:
• Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem
aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais.
• Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (DEMO, 2006) podem ser:
• Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, constituído
principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material disponibilizado na
Internet.
• Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento
analítico.
Assim o Programa de Saneamento Ambiental é resultado de uma pesquisa aplicada, por ser
resultante do processo decisório, a fim de solucionar um problema público. Sendo de abordagem
Qualiquantitativa, de natureza descritiva. Tendo como levantamento de dados a Pesquisa
Bibliográfica, Documental. Além de buscar dados coletados em visitas presenciais aos proponentes
do presente projeto no período entre Julho a Agosto do ano de 2013.
Contudo para execução das ações propostas tiveram etapas desenvolvidas, as quais são
apresentadas a seguir:
Para execução da conservação de logradouros públicos e manutenção das feiras livre será
necessária a elaboração de um plano diretor de conservação de logradouros e manutenção de
Feiras livre. Por conseguinte, tem‐se um processo licitatório para executar das ações propostas no
plano diretor.
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Em virtude da recuperação ambiental da área de destino final de resíduos sólidos do Lixão
de Cidade Nova, é necessária a realização de estudos visando o estabelecimento de critérios de
priorização das ações destinadas à recuperação ambiental do aterro da Cidade Nova; o
estabelecimento de programa de monitoramento do processo de recuperação em curso; a
elaboração de material técnico e realização de ações de capacitação gerencial e técnica dos
gestores públicos envolvidos com o tema; a articulação junto aos órgãos estaduais de meio
ambiente visando à uniformização dos procedimentos referentes ao processo de licenciamento; o
processo licitatório e a implantação do Projeto de Recuperação Ambiental elaborado em 2004. Por
fim, realiza‐se ainda a queima pontual de gases, a coleta de chorume, a drenagem pluvial,
compactação da massa e cobertura vegetal.
Para a criação de um novo Plano Diretor de gerenciamento de resíduos sólidos é
fundamental a abertura de um processo licitatório e, por conseguinte, a própria elaboração de um
novo plano diretor de gerenciamento de resíduos sólidos. Dentro desse contexto outra ação trata
da implantação de lixeiras na cidade.
Além disso, trabalha‐se mais uma ação no sentido da reativação do programa de
informação, informatização e comunicação do órgão responsável pela gestão do saneamento
ambiental. Entende‐se, então, que é imprescindível a implantação de programa de mobilização e
comunicação social de forma integrada e contínua.
Outra ação desenvolvida é o Programa de Coleta Seletiva de materiais recicláveis sendo que,
para sua efetivação, é primordial a elaboração de um plano diretor para reativação do programa de
coleta seletiva, a coleta porta a porta e a transferência dos resíduos coletados para as estações de
transferências desses resíduos, conhecidos como “Eco‐Pontos”. Além do processo de reciclagem
por parte das cooperativas.
4 RESULTADOS E DISCUSÃO
Tendo em vista que esse projeto se configura como um planejamento, tendo sua relevância
por se tratar de um fator higiênico preventivo, o Saneamento Ambiental, que deve está
condicionado à presença de condições mínimas de infraestrutura, investimentos, políticas públicas
de regulamentação, e principalmente, proporciona benefício à qualidade de vida da comunidade
local receptora, alcançou os seguintes resultados:


Recuperação ambiental da área de destino final de resíduos sólidos do Lixão de
Cidade Nova ‐ há 20 anos os resíduos sólidos vêm sendo depositado nesse aterro, devido a o
grande desastre ambiental esse local está passando por uma recuperação.


Conservação de logradouros públicos e manutenção das feiras livre ‐ o acúmulo de
resíduos provoca cheiro desagradável e atrai insetos.


Criação de um novo Plano Diretor de gerenciamento de resíduos sólidos ‐ esse plano
institui diretrizes que norteiam o arranjo e a distribuição dos lotes no processo de urbanização e
drenagem urbana.
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Implantação de lixeiras na área urbana ‐ há necessidade de descarte adequado do
lixo próximos as escolas e centros comerciais.


Reativação do programa de informação, informatização e comunicação, a fim de
prestar transparência à população e de prestar transparência das ações desenvolvidas pelo órgão
público à população.

Reativação do programa de Coleta Seletiva de materiais recicláveis.
A administração municipal, dentro desse contexto, enfatiza a qualificação gerencial e
técnica dos dirigentes e servidores municipais como também a modernização da administração de
programas sociais, o planejamento e a gestão sanitária. As ações propostas neste planejamento
minimizaram as dificuldades encontradas para a implementação efetiva das obras, como
manutenção de logradouros e feiras livres, coleta seletiva, recuperação ambiental do aterro de
Cidade Nova, dentre outras. É preciso repensar o planejamento de saneamento ambiental, levando
em consideração os gastos e os benefícios a curto e longo prazo, reduzindo, tanto quanto possível,
os seus efeitos negativos e reforçando os positivos, no sentido de acompanhar a dinâmica que o
crescimento urbano e industrial exige a atual conjuntura.
Na área da saúde o Saneamento Ambiental permite a prevenção de doenças, como a
hepatite A, febre tifoide, febre amarela, diarreia, cólera, amebíase e malária, visto que essas
enfermidades podem ser provocadas pelo contato com o esgoto (parasitas presentes em dejetos
humanos), consumo de alimentos ou água contaminada. No aspecto ambiental, a ausência de
saneamento intensifica a poluição hídrica, além de causar fortes odores. Estima‐se que cerca de 6%
de todas as doenças no mundo sejam causadas pela falta de saneamento, o que provoca a morte
de mais de 15 milhões de pessoas anualmente por doenças infecciosas.
No âmbito acadêmico o projeto estimulou a capacidade de aprendizagem cooperativa e
melhorou o desempenho escolar. Além de contribuir para que os pesquisadores agregassem mais
responsabilidade quanto ao seu aprendizado, cabendo a eles o dever de pôr em prática os assuntos
abordados em sala de aula.
5 CONCLUSÃO
Criado para atender o propósito das necessidades do município, este programa visa ser
executado de forma democrática, e que considere os princípios de universalidade, equidade,
integralidade, sustentabilidade, gestão pública e participação e controle social, tendo em vista
garantir, no processo de urbanização e de expansão das atividades produtivas do município, os
direitos fundamentais à vida saudável, mediante a universalização do saneamento ambiental.
Assim, o programa de Saneamento Ambiental, dentro dos parâmetros de um planejamento
busca tratar de um fator higiênico preventivo, o Saneamento Ambiental, que deve estar
condicionado à presença de condições mínimas de infraestrutura, investimentos, políticas públicas
de regulamentação, e principalmente, deve trazer benefício à qualidade de vida da comunidade
local receptora. Levando em consideração os benefícios que o saneamento ambiental traz, é
importante ressaltar que os gastos com o mesmo são extremamente vantajosos, pois este
proporciona a redução de casos de doenças infecciosas e da taxa de mortalidade infantil, diminui os
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impactos ambientais, além de oferecer ambientes saudáveis para a população, garantindo, assim,
maior qualidade de vida.
Tendo como objetivo maior garantir, no processo de urbanização e de expansão das
atividades produtivas do município, os direitos fundamentais à vida saudável, mediante a
universalização do saneamento ambiental o programa de Saneamento Ambiental trará, tanto no
aspecto social, como também no que diz respeito ao meio ambiente, uma visível mudança na
situação atual gerando assim uma maior qualidade de vida para toda a população. Sendo assim,
tomando como base as informações obtidas, recomenda‐se a continuação das coletas de dados em
futuras pesquisas, a fim de mostrar o desenvolvimento das atividades planejadas no decorrer dos
anos.
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RESUMO
O mercado tem exigido das organizações, práticas
administrativas cada vez mais eficientes. Nesse
contexto, as necessidades dos consumidores somente
serão satisfeitas por meio das organizações, sejam elas
públicas ou privadas. Entre as organizações privadas, as
cooperativas
merecem
destaque
por
suas
especificidades. O papel dessas cooperativas é ser o elo
entre os cooperados e o mercado, comercializando seus
produtos, seja na prestação de serviços ou a partir de
seus processos produtivos. Algumas organizações
cooperativas,
por
desconhecimento
e/ou
distanciamento das técnicas com base teórica,
apresentam dificuldades em sua gestão, em especial no
tocante à organização do setor de vendas. Essa pesquisa

teve como objetivo de identificar quais são as práticas
de vendas utilizadas pelas empresas cooperadas do
segmento farmacêutico da cidade do Natal/RN. Para a
coleta dos dados foi realizada uma entrevista semi‐
estruturada junto aos gerentes das seis empresas
cooperadas. Essa pesquisa tem por método de
investigação a pesquisa descritiva e uma abordagem
quantitativa. Os resultados revelaram que todas
possuem um sistema informatizado de vendas;
apresentam dificuldades para aplicação das técnicas de
planejamento; nenhuma possui em seu processo de
vendas a etapa do pós‐venda e não realizam
treinamento e desenvolvimento dos funcionários.

PALAVRAS‐CHAVE: cooperativas, organizações, vendas.

SALES MANAGEMENT COMPANIES IN THE FOLLOW COOPERATIVE FARMACEUTICO IN THE CITY
NATAL/RN
ABSTRACT
The market has required organizations increasingly
efficient administrative practices. In this context,
consumer needs will only be met by means of
organizations, be they public or private. Among private
organizations, cooperatives are noteworthy for their
specificities. The role of these cooperatives is to be the
link between the cooperative and the market, selling its
products, whether in services or from their production
processes. Some cooperative organizations, through
ignorance and/or distancing techniques with theoretical
background, present difficulties in management, in
particular regarding the organization of the sales

industry. This research aimed to identify what are the
sales practices used by companies in the
pharmaceutical cooperative tracking of Natal/RN. For
data collection a semi‐structured interview was
conducted with the managers of the six cooperative
companies. This research is a descriptive research
method and a quantitative research approach. The
results revealed that all have a computerized sales
system; present difficulties for the application of
planning techniques; Have any in your sales process
step of aftermarket and do not conduct training and
development of employees.

KEY‐WORDS: cooperative, organizations, market.
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A ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS EM EMPRESAS COOPERADAS DO SEGMENTO FARMACÊUTICO
NA CIDADE DO NATAL/RN
1 INTRODUÇÃO
No cenário atual, o mercado tem exigido das organizações, práticas administrativas cada
vez mais eficientes. E considerando a tendência ao maior consumo e o aumento crescente de
empresas ofertando os mesmos produtos, esses fenômenos favorecem ao cliente tornar‐se cada
vez mais exigente com seus fornecedores. Nesse contexto, as necessidades dos consumidores
somente serão satisfeitas por meio das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Entre as
organizações privadas, as cooperativas merecem destaque pelas suas especificidades, em
destaque o fato de não possuir fins lucrativos e por se fundamentar em valores e princípios
próprios para o desenvolvimento de suas atividades.
Cooperativismo é um movimento que visa à união, o desenvolvimento econômico e o
bem‐estar social. O foco desse modelo não é exatamente o lucro, mas o atendimento às
necessidades de um determinado grupo. As cooperativas são associações de pessoas com
interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática. O ingresso nas
cooperativas é livre, desde que atendam as propostas sociais e preencham as condições
estabelecidas em seu estatuto (WAACK; MACHADO FILHO, 1999).
O papel das cooperativas é ser o elo entre os cooperados e o mercado, promovendo
desenvolvimento local e comercializando seus produtos, seja na prestação de serviços ou a partir
de seus processos produtivos. Conforme Las Casas (2008), esses processos geram custos,
oriundos de aluguéis de escritórios, instalações, salários de funcionários e várias outras despesas
que constituirão os custos fixos e passará a existir independente do faturamento dessas
organizações. É no mercado que as organizações buscam não só obter recursos para arcar com
todas essas despesas, como também alcançar outros objetivos financeiros, por meio das vendas.
A atividade de cada empresa é produzir alguma coisa e oferecer ao mercado o resultado
dessa produção, e é nesse contexto que se encontram as vendas, uma vez que produzir e vender
representa as atividades imediatas básicas de quase todos os tipos de organizações. No contexto
empresarial, a atividade de vendas tem um papel de vital importância para a sustentabilidade de
qualquer empresa, e apesar disso, muitas instituições não percebem que ao investir nelas,
estarão investindo também na longevidade empresarial.
Como oportunidade de contribuir para melhoria dos processos de gestão,
especificamente no setor de vendas, é que esse artigo foi elaborado com objetivo de identificar
quais são as práticas de vendas utilizadas pelas empresas cooperadas do segmento farmacêutico
da cidade do Natal/RN. Os objetivos específicos são: verificar qual o tipo de sistema
informatizado de vendas utilizado pelas empresas cooperadas estudadas; conhecer as formas de
planejamento de vendas adotadas por essas organizações; compreender o processo de vendas
desenvolvido pelas empresas cooperadas; e examinar as estratégias de treinamento e
desenvolvimento para a equipe de vendas.
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2 A ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS
Segundo Kotler (1998), vendas é a comunicação verbal direta concebida para explicar
como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou organização servem às necessidades de um ou
mais clientes potenciais. Estas se referem a uma condição sine qua non para as organizações,
uma vez que sem vender, estas não serão capazes de manter seu quadro de funcionários, nem
tão pouco cobrir as despesas operacionais.
Para Meinberg et al. (2011) é possível identificar sete funções básicas de vendas e três
atividades de apoio. De acordo com Sandroni (1988), a primeira função de vendas trata‐se da
propriedade, que é o direito exclusivo que uma pessoa física ou jurídica tem sobre determinado
bem, podendo consumi‐lo, aliená‐lo ou transformá‐lo. A propriedade vem acompanhada da
posse física, que é a segunda função de vendas, e caracteriza‐se como o poder material que uma
pessoa possui sobre determinado bem, dando‐lhe o direito de utilizá‐lo economicamente.
A informação é a terceira função da venda e é quem mantém contato direto com o mercado,
estando mais exposta que as outras áreas da empresa devido à sua dinâmica. A informação vem
do mercado para a empresa, e a comunicação vai da empresa para o mercado, esta é a quarta
função da venda, e engloba todas as atividades de comunicação realizadas por vendas para
promover uma oferta ao comprador.
O mesmo autor argumenta que, geralmente, uma negociação inicia‐se baseada em
informações levantadas e em argumentos utilizados, quinta função de vendas, que trata do
processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesses
comuns, complementares e opostos. O bom resultado de uma negociação de vendas é a
aceitação da venda, que é concretizada com o pedido, a sexta função de vendas, que tem como
importância ser quem dará início ao processo de troca de propriedade entre vendedores e
compradores. O risco, a sétima função de vendas, é o grau de dúvida existente na execução
completa do ciclo da venda, pois vender é uma atividade que representa risco para a empresa e
deve ser avaliado em duas dimensões: operacional e financeiro. O risco financeiro diz respeito ao
crédito financeiro dado para a compra do bem, enquanto o risco operacional é aquele existente
pelo mau uso do produto pelo comprador, prejudicando a sua avaliação de valor.
Existem, além dessas, mais três funções consideradas indiretas no processo da venda, que
é o financiamento, e refere‐se à disponibilização de recursos para criar condições de compra por
parte do consumidor final; o transporte, que é a busca da melhor forma de transportar a
mercadoria para o cliente; e o pagamento, que é mais conhecido como cobrança e é executado,
na maioria das vezes, por meio de agentes financeiros, trata‐se do fechamento do ciclo de
vendas e busca os meios mais eficazes para a transferência de fundos do comprador para o
vendedor.
Dessa forma, o departamento de vendas “é um importante instrumento de comunicação
com o mercado, ocupando uma posição de destaque nas empresas, porque é o setor que a
empresa conta para geração de recursos”. Nesse contexto as vendas em cooperativas, respeitada
sua formação, valores, princípios e atuação, também possuem lugar de destaque, pois é preciso
gerar recursos para garantir sua sustentabilidade efetivando uma eficiente administração de
vendas (LAS CASAS, 2008).
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Chiavenato (2005, p. 17) explicita, conceitualmente, no que consiste a administração de
vendas de uma organização:
A Administração de Vendas (AV) envolve o planejamento, organização, direção e
controle das atividades de vendas, incluindo recrutamento, seleção,
treinamento, remuneração, previsão de vendas, definição de cotas e zonas de
vendas, na medida em que essas atividades se aplicam diretamente ao pessoal
de vendas.

A figura 1 apresenta o processo de vendas.

Figura 1 – O processo de vendas
Fonte: – Chiavenato (2005)

O processo de vendas divide‐se em seis fases, como está representado na figura 1. A
primeira fase é chamada de pré‐abordagem, e é uma fase de organização e planejamento em
que o seu principal objetivo é coletar e organizar informações sobre o cliente (O que ele está
buscando? O que ele quer? Do que ele precisa?). A segunda fase trata‐se da abordagem,
considerada uma das fases mais importante da venda, uma vez que ser
momento em que haverá a aproximação com o cliente e o estabelecimento de uma sintonia o
entre ambos. A terceira fase do processo de vendas é o levantamento das necessidades, esse é o
momento crítico do processo de negociação com o cliente, onde o vendedor ao entrar em
contato com o consumidor coletará as informações das suas necessidades para assim, poder
vender seu produto de um modo que se encaixe nas necessidades buscadas pelo comprador.
Após isso, o vendedor vai apresentar o seu produto de modo que satisfaça as necessidades do
consumidor, e esta é a quarta fase. Depois de apresentar o produto ou serviço e verificar que ele
atende às necessidades do seu comprador, está na hora de fechar a venda.
O fechamento da venda é a próxima fase desse processo e é o momento culminante, em
que a eficácia da venda é medida. A última fase do processo de vendas é a pós‐venda. A pós‐
venda nada mais é do que um acompanhamento feito após a realização da venda, onde o
vendedor tenta assegurar de que o cliente está recebendo tratamento adequado e completo.
O universo das vendas é infinito e dinâmico e assim, possuir um domínio sobre ele
demonstra a superioridade e a capacidade de chegar a exercer poderosas e sustentáveis
vantagens no que se refere à competitividade. Como aumentar a participação de mercado é
prioridade de todas as organizações de vendas e potencializar suas capacidades é um objetivo
dos profissionais de marketing e de vendas, um meio de conseguir isso é desenvolver estratégias
de marketing e vendas baseadas em informações estratégicas ou táticas. As principais
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tecnologias disponíveis para o desenvolvimento de soluções de gerenciamento de informações
são a internet, a telefonia fixa e a telefonia móvel. Dessa forma, quanto mais próximo o
fornecedor estiver do comprador, maior será a possibilidade de fazer vendas bem sucedidas.
Las Casas (2008) destaca:
Na sua essência, o planejamento na área de vendas consiste, a partir dos
objetivos empresariais, em analisar as situações interna e externa; fazer uma
previsão do que pode acontecer, preparar‐se para atender e executar essa
previsão e controlar o trabalho para que tais objetivos sejam alcançados.

Planejamento é decidir com antecipação o que deve ser feito no futuro. Para planejar, são
necessárias algumas etapas, começando pela análise situacional do ambiente, seguido pela
percepção dos estudos dos fatores que possam reduzir a eficiência e o crescimento da empresa,
ou seja, é a comparação das informações da análise ambiental com os recursos da empresa para
salientar oportunidades existentes para a melhoria da eficiência das vendas. É através dos dados
compilados que é possível determinar os pontos fracos e fortes na empresa e as oportunidades e
ameaças no ambiente externo.
Como não há uma forma de revelar o que acontecerá no futuro de uma empresa os
administradores precisam trabalhar com suposições que são baseadas em dados fundamentados.
A partir de opiniões, julgamentos, dados estatísticos, a empresa pode fazer sua previsão de
vendas, e, assim, o orçamento. Os objetivos formam a base do planejamento. Dessa forma, é
crucial a determinação de objetivos e metas para a empresa, além de servirem como
instrumento de controle e parâmetros para ações corretivas.
Para o trabalho de vendas atingir os objetivos estabelecidos, é necessário determinar as
atividades que precisam ser exercidas para alcançá‐los. Para descobrirmos para quem vender, é
necessário fazer a segmentação do mercado para separar os clientes visados e compreendê‐los
melhor. Estabelecido o público‐alvo, é preciso saber o que vai ser vendido para o público
específico. Finalmente, com essa visão do mercado e a determinação do produto, pode‐se definir
qual o método de vendas que será utilizado. A resposta para cada um desses itens favorece a
seleção da força de vendas, pois o tipo de cliente visado pode definir o tipo de vendedor.
A última etapa do planejamento de vendas é o preparo de um cronograma das atividades
citadas anteriormente. Podem‐se ser estabelecidas quotas de vendas, frequência de visitas e
objetivos de cada visita aos diferentes clientes.
3 METODOLOGIA
Essa pesquisa tem por método de investigação a pesquisa descritiva e uma abordagem
quantitativa, onde os dados coletados foram selecionados por meio de um instrumento de
pesquisa semi‐estruturado, o questionário. Tendo em vista que se busca descrever as práticas
existentes de vendas em cooperativas à luz da teoria de vendas pesquisada.
No tocante, à abordagem quantitativa, primeiramente, observamos o entendimento de
LIMA (2001, p.12), que afirma que a pesquisa quantitativa se trata de uma pesquisa com
finalidade específica, que culmina na obtenção de resultados que devem ser verificados e
reverificados quanto a sua confiabilidade. Logo, seu objetivo consiste em explicar um problema
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com base em referências teóricas, através do levantamento, discussão e análise sobre o que foi
produzido acerca desse assunto.
Marconi e Lakatos (2007, p.155) afirmam que a pesquisa “é um procedimento formal,
como método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui no
caminho para se conhecer a realidade ou para conhecer realidades parciais”.
O desenvolvimento do presente estudo ocorreu da seguinte forma: revisão da literatura
com pesquisas bibliográfica referente aos conceitos de cooperativas e vendas, para compreensão
dos conteúdos do referido tema. Para isso, procedeu‐se uma análise com base em livros e artigos
científicos conjuntamente com a análise dos dados obtidos por meio de questionários.
O estudo é restrito as empresas cooperadas, atuantes do segmento de vendas de
medicamentos, sediadas na região administrativa norte da cidade do Natal/RN, comumente
conhecida por Zona Norte. A delimitação dessa região foi definida em virtude do campus do IFRN
estar sediado nesta área.
A população, objeto deste estudo constitui‐se de 9 (nove) farmácias cooperadas com
atuação na Zona Norte, conforme informado pela sede da cooperativa. No entanto, durante o
decorrer da pesquisa 3 (três) farmácias tiveram suas atividades paralisadas, sendo assim, não foi
possível adicioná‐las ao presente estudo. Dessa forma foram entrevistados os gerentes de 6 (seis)
farmácias. Na sequencia estão apresentados os resultados e discussões.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

É pertinente ressaltar uma breve caracterização da localização geográfica da pesquisa. O
recorte geográfico selecionado trata‐se da região que mais cresce economicamente em
Natal/RN: a Zona Norte (maior região administrativa de Natal/RN, tanto em extensão territorial,
quanto em população). No entanto, muito carente do acesso aos serviços públicos, tais como:
saúde, segurança, infraestrutura, habitação, saneamento, outros.
Como podemos observar esta região possui traços urbanos distintos, de um lado,
conjuntos regulamentados que possuem infra‐estrutura básica, por outro lado, há habitações
não regulamentadas e padecem com a desordenação urbana. Seus moradores em sua maioria
são de classe média baixa e classe baixa, conforme dados da SEMURB – Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo em 2012, a região possui 313.166 habitantes, sendo em média 47%
(homens) e 53% (mulheres) e auferem uma renda média mensal de aproximadamente de 2,50
salários mínimos, que é classificada como a terceira maior da cidade.
Percebendo o rápido crescimento econômico no segmento de vendas de medicamentos,
algumas farmácias instaladas nessa região optaram pelo sistema cooperativo para prestar melhor
a essa população potencial da região administrativa de Natal.
Ressaltamos o perfil dos respondentes: a maioria das pessoas
que responderam ao
questionário são proprietárias da empresa, sendo em suma grande parte do sexo masculino, e se
encontram na faixa etária entre 31 e 40 anos. Possuem a escolaridade de 2º grau completo,
trabalham no ramo de vendas há mais de 16 anos e o tempo de trabalho na empresa atual é
maior que 20 anos. As empresas que fizerem parte da pesquisa estão funcionando há mais de 13
anos.
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4.1 Tipo de sistema informatizado de vendas utilizados pelas empresas cooperadas

A pesquisa revelou que todas as farmácias cooperativadas dispõem de um sistema
informatizado de vendas, mas não é integrado, cada farmácia adota o que melhor lhes convém.
Os sistemas evidenciados foram: o Syspat, o Sintec, o Sigma, a Computa, o Computador, e a
Informa. A escolha por estes programas foi definida pelos respondentes por possuírem as
seguintes características, respectivamente: possuir um diferencial: ligação direta com o sivgpc, o
sistema de Brasília, devido ao controle de antibióticos; a impressão de nota fiscal, saída de
mercadoria e relatório de caixa; a abrangência de recursos, facilidade; agilidade e por fim o
controle de estoque e previsão de vendas. Esse sistema poderia ser unificado para promover o
aumento da integração entre as farmácias. Mas, foi detectado que as farmácias cooperativadas
não participam ativamente das reuniões e assembléias da cooperativa o que fragiliza sua atuação
na própria cooperativa e no mercado tendo em vista que este está cada dia mais exigente.
As farmácias cooperativadas precisam participar ativamente da vida da cooperativa e
assim buscar impetrar sucesso no comércio. Elencamos alguns fatores que contribuem para este
sucesso: ponto de venda com um fluxo de pessoas constantes, manter excelência no
atendimento, ofertar produtos diversificados e de alta qualidade.
As farmácias cooperativadas quando questionadas acerca das estratégias de vendas
adotadas pela empresa desde sua fundação, elencaram: bom atendimento e preço acessível, disk
entrega sem cobrar taxa; propaganda boca a boca, aprofundamento no conhecimento do
medicamento; vendas de produto pela farmácia popular (preço baixo); contato com o cliente;
propaganda (rádio, panfleto, carro de som) e promoção de produtos. No entanto, não
reconhecem o sistema informatizado de vendas como um mecanismo estratégico que possibilita
planejar de forma eficiente a sazonalidade de produtos, bem como se subsidiar de informações
sobre as tendências do mercado com maior agilidade.
Portanto, um sistema informatizado de vendas auxiliará uma empresa a se tornar mais
dinâmicas com estoques mínimos médios de medicamentos e assim reduzir a preocupação do
empresário no aspecto comercial com resultados financeiros mais satisfatórios.
Por outro lado, a presidenta da cooperativa tem buscado bons negócios para seus
cooperados (farmácias cooperativadas), e afirma: “toda a diretoria tem objetivo de trabalhar em
prol do crescimento dos cooperados e da solidez da cooperativa. Precisamos ter atitudes
coletivas. Nas transformações dos negócios no mundo de hoje, o individualismo não leva a lugar
algum e é preciso a junção das grandes empresas para o fortalecimento do mercado”.
4.2 As formas de planejamento de vendas adotadas pelas empresas cooperadas
Quando questionados acerca do impacto nas vendas após sua adesão ao sistema
cooperativo, os respondentes concentraram seus esforços em afirma que: ocorreu um aumento
na divulgação, no faturamento e na qualidade no atendimento.
Já quando questionados se a empresa cooperativada possuía planejamento de vendas,
estas unânimes, ao afirmarem que possuem. Entretanto, é percebido que não há aplicação das
técnicas de planejamento, ou seja, o planejamento é feito de forma empírica e apresenta as
seguintes fundamentações: ter preço acessível a população; realizado a cada 3 meses, através do
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sistema; a partir da exibição de produtos sem receita; com promoções; feito diariamente, com
abordagem ao cliente; por metas, mensalmente, verifica‐se em qual mês o produto sai mais e
contrata‐se mais gente especializada no produto.
Quando questionados acerca de qual ferramenta de planejamento é utilizada pela
cooperativa? De forma unânime afirmam que não utilizam nenhuma ferramenta de
planejamento estratégico.
4.3 O processo de vendas desenvolvido pela empresas cooperadas
Com a ausência de um sistema integrado entre as farmácias cooperativadas, observa‐se
que os processos de vendas também possuem características distintas, em que 50% das
empresas iniciam esse processo pela abordagem do cliente, a outra metade permanece passiva
ao consumidor chegar ao estabelecimento e fazer seu pedido. Porém, daqueles que abordam o
cliente, há somente uma empresa que se preocupa em sondar as suas necessidades e apresentar
a variedade de opções disponível em sua loja para a compra. Foi detectado que nenhuma dessas
empresas desenvolve o processo de venda como é descrito na figura 1, uma vez que o processo
se encerra no “fechamento” da venda que é o momento em que a venda é realmente efetuada,
sendo um ponto em comum entre as empresas cooperadas a não existência de um pós‐venda.
O processo de vendas e o marketing estão intrinsecamente relacionados. Neste item,
surge como destaque a promoção como um importante elemento do marketing, sendo
percebido pelos respondentes como um fator impulsionador das vendas, apenas 50% das
empresas cooperativadas apresentaram algum tipo de ferramenta para promover os produtos da
empresa, as demais associaram a promoção a um preço baixo, ou a empresa não realiza.
4.4 As estratégias de treinamento e desenvolvimento para a equipe de vendas das empresas
cooperadas
Quando o assunto é equipe de vendas e seu desenvolvimento, percebe‐se que a Zona
Norte devido aos fatores ocasionados pela realidade socioeconômica da região, não há uma
equipe efetiva de vendedores, pois as farmácias cooperadas, em sua maioria, são de pequeno
porte e familiares. A pesquisa identificou que há farmácias que estão com funcionários há vários
anos, muitas vezes desde a fundação do estabelecimento, sem oferecer qualificação ou
treinamento. A figura 2 apresenta que a grande maioria das empresas entrevistadas possui até 5
funcionários.

Figura 2 – Número de funcionários regulares na empresa
Fonte: Dados da pesquisa (2014)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Logo, sem uma gestão profissionalizada observamos que 50% das farmácias cooperadas,
optam pela contratação de pessoas da própria família e quando esta ocorre fora do âmbito da
farmácia cooperativada há a perenidade dos funcionários em seus cargos.
As demais farmácias realizam um simples processo de seleção, por meio da análise de
currículos e entrevistas. Em última opção realizam suas contratações por indicação.
Os resultados revelaram que apenas 16% das farmácias realizaram o treinamento com a
cooperativa, enquanto 50% dessas farmácias fizeram simples treinamentos através de
instituições parceiras e 34% não realizaram quaisquer tipos de treinamento. Principal fator do
não investimento é a alegação de que gera custo. Os proprietários não percebem que o
treinamento é investimento no capital humano existente na farmácia cooperativada.
É possível ressaltar que a cooperativa ainda tem muito trabalho a realizar juntamente
com as farmácias cooperativadas, não pode se restringir apenas a compra em grande escala de
medicamentos e suprimentos, além das fragilidades administrativas que a Cooperativa
apresentou. É preciso capacitar, treinar e desenvolver. Uma opção para as empresas, sem custos
adicionais, é o sistema cooperativo que dispõe do Sistema “S” para realizar as referidas
atividades, conhecido por Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP/RN
que atua de acordo com as demandas encaminhadas pelas cooperativas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido às práticas empíricas adotadas pela cooperativa, estas se vêem, muitas vezes,
diante de conflitos internos de difícil resolução. Algumas organizações cooperativistas, por
desconhecimento e/ou distanciamento das técnicas com base teórica, apresentam dificuldades
em sua gestão, em especial no tocante a sua organização e seus planejamentos.
As práticas de vendas são de suma importância para qualquer tipo de organização, e é
importante que as organizações invistam nesse setor, uma vez que conseguir administrar com
perfeição pode fazer com que a empresa saia na frente quando se trata da competitividade. Por
essa razão, foi notado que as etapas do planejamento de vendas também devem ser aplicadas
em organizações cooperativas.
As empresas cooperadas devem se apropriar mais dos sistemas de informação de vendas,
pois pode trazer a otimização do seu serviço, aumentando a sua participação no mercado através
das tecnologias disponíveis para desenvolver soluções de gerenciamento de informações,
principalmente no que se refere ao contato com o consumidor.
Ainda tratando do sistema informatizado de vendas, seria de suma importância que
houvesse uma maior aproximação entre as empresas cooperadas, uma vez que promoveria uma
integração entre elas e assim, tornaria esse ramo cooperativo mais forte frente à concorrência.
Com relação ao treinamento, recrutamento e seleção, as empresas deveriam dar um
enfoque nos cursos de capacitação de seus funcionários. Isso seria facilitado se esses cursos
fossem ofertados pela cooperativa, bem como nos processos de recrutamento e seleção que
necessita de um tratamento mais adequado.
A pesquisa demonstrou, de forma geral, que as empresas cooperativas devem dar uma
grande importância ao setor de vendas, visto que esse setor é o principal elo entre a empresa e
os consumidores, seja na apresentação, na divulgação e na demonstração de valor dos produtos
e/ou serviços, além do levantamento de informações sobre os clientes. O setor de vendas
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também é responsável em trazer recursos para a empresa e, consequentemente, contribui de
maneira considerável para o alcanço dos objetivos organizacionais e seu desenvolvimento.
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RESUMO
No atual cenário, com a elevação no nível de exigência
da sociedade por serviços públicos de qualidade, os
gestores públicos precisam desenvolver estratégias que
contribuam para o alcance de benefícios para a
coletividade. Seguindo esse alinhamento, este trabalho
de prática profissional tem como objetivo geral criar
uma proposta de intervenção para a Prefeitura
Municipal de Extremoz, localizada no Rio Grande do
Norte. De forma específica, este trabalho identifica os
problemas em um diagnóstico organizacional; pesquisa
na literatura as possíveis soluções para minimizar ou
eliminar os problemas encontrados e desenvolver uma
proposta de intervenção para uma prefeitura. Este
trabalho se enquadra como pesquisa aplicada, do tipo
estudo de caso, com uma abordagem qualitativa, na
qual o Secretário de Secretário de Planejamento do
Município de Extremoz‐RN, em outubro de 2013. Com

resultados observou‐se que os principais problemas
diagnosticados na entrevista foram falta de adequação
de planejamento estratégico, dificuldade de se obter
recursos junto ao Governo Federal e inexistência de
coleta seletiva. Este trabalho permitiu concluir que o
desenvolvimento de atividades de treinamento, tais
como curso de capacitação para captação de recursos e
seminário de gerenciamento de projetos e
planejamento estratégico tendem a melhorar o
desempenho dos servidores em suas tomadas de
decisões, e associado a aplicação do projeto de
gerenciamento
ambiental
promovendo
grande
notoriedade a gestão municipal, pois além de contribuir
com o desenvolvimento sustentável, melhora a
qualidade de vida da população.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão Pública, Diagnóstico Organizacional, Prática Profissional.
PROFESSIONAL PRACTICE: MOTION FOR INTERVENTION IN THE MUNICIPALITY OF EXTREMOZ‐
RN
ABSTRACT
In the present scenario , with the rise in the level of
demand from society for quality public services , public
managers need to develop strategies that contribute to
the achievement of benefits to the community .
Following this alignment , this work of professional
practice general aim to create an intervention proposal
for the Town of Extremoz , located in Rio Grande do
Norte . Specifically , this paper identifies the problems in
an organizational diagnosis; literature research possible
solutions to minimize or eliminate the problems
encountered and develop an intervention proposal to
city hall . This work fits as applied to a case study with a
qualitative approach , in which the Secretary of
Secretary of Planning of the City of Extremoz ‐RN , in

October 2013 survey . With results showed that the
main problems diagnosed in interview were the lack of
adequate strategic planning , difficulty in obtaining
funds from the Federal Government and absence of
selective collection . This study revealed that the
development of training activities , such as training
course for fundraising seminar and project management
and strategic planning tend to improve the performance
of servers in their decision making , and implementation
associated with the project environmental management
by promoting high profile municipal management , as
well as contributing to sustainable development ,
improve the quality of life .

KEY‐WORDS: Public Management, Organizational Diagnosis, Professional Practice.
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PRÁTICA PROFISSIONAL: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ‐RN
1 INTRODUÇÃO
No atual cenário, com a elevação no nível de exigência da sociedade por serviços públicos
de qualidade, os gestores públicos precisam desenvolver estratégias que contribuam para o
alcance de benefícios para a coletividade. Uma boa gestão pública se baseia na excelência de
valores e resultados, com isso gera um bom desenvolvimento urbano e econômico em uma
cidade. No entanto para que haja eficiência na gestão correspondente à administração de um
município, há que se estabelecer a organização nos processos, criar missões correspondentes ao
desenvolvimento que se almeja alcançar para, enfim, realizar a gestão de forma eficiente, eficaz
e com efetividade.
Nessa perspectiva, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte desenvolve experiências de prática
profissional no qual os discentes aplicam em uma instituição pública os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, promovendo a interação aluno e instituição pública, e melhorando o
processo de ensino aprendizagem.
Essa prática tem como objetivo geral criar uma proposta de intervenção para a Prefeitura
Municipal de Extremoz, localizada no Rio Grande do Norte. De forma específica, este trabalho
identifica os problemas em um diagnóstico organizacional; pesquisa na literatura as possíveis
soluções para minimizar ou eliminar os problemas encontrados e desenvolver uma proposta de
intervenção para uma prefeitura.
A finalidade é gerar um processo interativo através de um agente de mudanças externo,
no qual assume a responsabilidades de auxiliar nas referidas tomadas de decisões, procurando
suplantar as expectativas e necessidades da instituição‐cliente. Com isso tornando‐se um grande
elo entre as instituições públicas e os alunos, permitindo o desenvolvimento de novas práticas e
aperfeiçoamento de metodologias já consolidadas em outras instituições.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Gestão pública e planejamento governamental
Para Caulliraux e Yuki (2004), há alguns anos o termo “gestão” vem se difundindo no
Brasil como um sinônimo da palavra “administração”. Esse termo é utilizado para nortear o
processo de gerenciamento nas organizações, contemplando o cuidado do desempenho da
organização e seu aperfeiçoamento diário, sendo um fator relevante no serviço público.
A gestão pública refere‐se às funções de controlar, planejar, dirigir e organizar os negócios
do governo, em prol do bem estar comum da coletividade. Assim, a administração com foco no
cidadão assume um papel no resgate da legitimidade das organizações governamentais,
construindo uma gestão pública eficiente e que preserva os valores democráticos. Para perceber
a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro a administração pública utiliza‐
se do planejamento. (CAULLIRAUX E YUKI 2004).
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Este planejamento costuma‐se figurar como a primeira função administrativa,
extremamente por ser aquela que serve de base para as demais. Ela determina,
antecipadamente, o que se deve fazer, quais os objetivos a serem atingidos, quais controles
serão adotados e que tipo de gerenciamento será pertinente para alcançar resultados
satisfatórios. (SALDANHA, 2006).
O planejar foi uma realidade que sempre acompanhou a trajetória histórica da
humanidade. O homem sempre pensou suas ações, embora não soubesse que deste modo
estaria planejando. Ele pensa sobre o que fez, o que deixou de fazer, sobre o que está fazendo e
o que pretende fazer no futuro. Ele usa sua razão, sempre imagina o que pretende fazer, ou seja,
suas ações. O ato de imaginar, pensar, não deixa de ser uma forma de planejamento. (OLIVEIRA,
2001).
O Planejamento é pensado em três dimensões hierárquicas, apresentando‐se do micro para o
macro organizacional (OLIVEIRA, 2001).
 Planejamento operacional: é o mais específico e também o de curto prazo, voltado para a
execução das operações quotidianas da organização referem‐se geralmente a cada tarefa
ou operação especificamente.
 Planejamento tático: planeja a médio prazo e abrange cada unidade específica da
organização. Traz, geralmente, objetivos divisionais ou departamentais relacionados com
as áreas de produção, finanças, marketing e de recursos humanos da organização.
 Planejamento estratégico: tratam de objetivos globais e amplos, da organização como um
todo, e definidos no longo prazo, isto é, entre dois a cinco ou mais anos pela frente.
Tendo como exemplo o Plano Plurianual (PPA).
Sendo assim, o Planejamento Estratégico é uma ferramenta essencial para uma organização
na medida em que permeia os processos de gestão, comunicação e decisão, como melhor forma
para alcançar os resultados desejados. Muito mais que ações, o planejamento é composto por
visões, previsões, estratégias, controles, definições e motivação, com vistas a um único objetivo.
2.2 Gestão de projetos
A Gestão de Projetos está se tornando uma necessidade cada vez maior nas organizações,
com projetos cada vez mais complexos e críticos. A política de “Fazer mais com menos”, no limiar
do possível é o grande desafio. Nos dias atuais percebe‐se uma tendência de busca pela
formação de “equipes de alta performance” para atuação em projetos organizacionais. Visto a
importância desta equipe na realização bem sucedida das metas da organização, torna‐se cada
vez mais comum a busca por pessoas capazes de trabalhar com prazos determinados para
entrega de serviços. Na prática, estamos buscando o profissional que consiga ser contratado e
absorva demandas de projetos, executando com eficiência e com sucesso, qualquer ação
delegada.
Para Clements e Gido (2007), um projeto nada mais é que o esforço para se obter um
resultado por meio de um conjunto de tarefas e a utilização adequada dos recursos. Sendo assim,
o desafio de um gestor de projetos é evitar, prever e ou superar as adversidades, a fim de
concluir o escopo do projeto dentro do prazo, do orçamento, além de satisfazer as necessidades
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dos clientes. Ele precisa ser produtivo no planejamento e na comunicação, além de agir como
líder para motivar sua equipe, afim de atingir a EFICÁCIA, EFICIÊNCIA e a EFETIVIDADE.
Com a designação e alocação de recursos não há regras rígidas, padrões ou pré‐requisitos
para a formação da equipe que irá trabalhar no projeto. Ao gerente do projeto cabe a escolha de
recursos e uma equipe de projetos dedicada a apresentar resultados no prazo previsto, dentro do
orçamento e com especificações técnicas predeterminadas e com a concepção de metas e
objetivos do projeto, a elaboração de um plano, a execução do plano e a revisão e controle do
projeto. Por fim oferece uma grande variedade de princípios, procedimentos, habilidades,
ferramentas e técnicas que são necessárias para que se possa atingir os objetivos planejados.
3 METODOLOGIA
A pesquisa visa a conhecer um ou mais aspectos de determinado assunto. Para tanto,
deve ser sistemática, metódica e crítica. O produto da pesquisa deve contribuir para o avanço do
conhecimento humano. Na vida acadêmica, a abordagem é um exercício que permite despertar o
espírito de investigação diante dos trabalhos e problemas sugeridos ou propostos pelos
professores e orientadores. (ANDRADE, 2006)
Dito isso, é necessário acrescentar que nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente. Na
prática, mescla todos, acentuando um ou outro tipo. Segundo Demo (2000, p. 22),
[...] todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido de que
implicam posicionamento implícito por trás de conceitos e números; a
pesquisa prática faz isso explicitamente. Todas as pesquisas carecem de
fundamento teórico e metodológico e só têm a ganhar se puderem, além
da estringência categorial, apontar possibilidades de intervenção ou
localização concreta.

Existem várias formas de classificar as pesquisas, sendo que a presente pesquisa se
enquadra como pesquisa aplicada. As formas clássicas de classificação serão apresentadas na
figura 1.
Figura 1‐ Tipos de Pesquisa Cientifica.

Fonte‐ DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento, 2006, 24p.
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Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010), do ponto de vista da natureza da pesquisa,
a proposta de prática profissional de consultoria é resultado de uma avaliação, por ser objetiva e
gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos.
Envolvendo verdades e interesses locais de um estudo de caso. Esse trabalho se configura em um
estudo de caso porque estuda uma unidade que é a gestão municipal de Extremoz.
Sendo de abordagem qualitativa, de natureza descritiva uma vez que pesquisador procura
explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e
da interpretação dos fenômenos observados. Visa a identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos; “aprofunda o conhecimento da realidade porque
explica a razão, o porquê das coisas.” (GIL, 2010, p. 28).
É importante ressaltar que o levantamento de dados foi realizado através de uma
entrevista e aplicação de um roteiro de perguntas estruturadas ao Secretário de Planejamento do
Município de Extremoz‐RN, o Sr. Antônio Lisboa Gameleira, no período de outubro de 2013,
buscando dados coletados em visitas presenciais ao proponente do presente estudo no período
entre janeiro e março do ano em curso.
4 PRÁTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
4.1 Caracterização do município
As terras que hoje pertencem ao município de Extremoz foram inicialmente habitadas
pelos índios Tupis e Paiacús, que viviam às margens da Lagoa de Guajirú. Em 1607 uma parte de
terra foi concedida a jesuítas pelo Capitão‐Mor do Rio Grande do Norte, Jerônimo de
Albuquerque, tendo como principal objetivo catequizar os indígenas. Os jesuítas também foram
os principais responsável pela construção da Igreja de São Miguel Arcanjo e pelo estabelecimento
da Missão do Guajirú. Tais iniciativas fizeram com que a sociedade tribal fosse sendo influenciada
pela doutrina cristã (COSTA, 2014).
Em 1757, durante a invasão holandesa no RN, os jesuítas foram expulsos e a povoação
tornou‐se a primeira da Capitania do Rio Grande do Norte com a categoria de vila (segundo o
historiador Luís da Câmara Cascudo). Em 03 de maio de 1760 passa a se chamar "Vila Nova de
Extremoz do Norte". Nesse tempo a vila tinha 1.429 habitantes e era um importante centro
econômico, voltado para a pecuária. (COSTA, 2014).
Extremoz, conforme figura 2, que hoje faz parte da região metropolitana de Natal, foi a
primeira Vila da Capitania do Rio Grande do Norte a partir de 1758. Em agosto de 1885, por
causa de uma Lei Provincial, passou a fazer parte do município de Ceará Mirim, retomando sua
emancipação em 04 de abril de 1963, tornando‐se município do Rio Grande do Norte. (COSTA,
2014).
De vilarejo à município, antes Extremoz era conhecido apenas pelo trecho que hoje é
denominado centro da cidade, entre a estação ferroviária a as ruínas da antiga igreja católica.
Com o passar dos anos, o município se desenvolveu e é constituído de vinte e nove distritos e
seis bairros. (COSTA, 2014).
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Figura 2 – Localização do município de Extremoz‐RN
Fonte‐ Wikipédia, acesso em: 26. maio. 2014
Atualmente, o município tem uma população de cerca de 23 mil habitantes e é
considerado um gerador de turismo, principalmente por causa da praia de Genipabú, conhecida
mundialmente por causa de sua beleza, dunas e equipamentos turísticos. Além de Genipabú,
Extremoz é detentor de cinco grandes praias conhecidas nacionalmente, são elas Pitanguí,
Graçandú, Barra do Rio, Santa Rita e Redinha Nova. (COSTA, 2014).
4.2 Diagnóstico organizacional do Município de Extremoz‐RN
Todos os municípios se deparam com grandes desafios e necessitam de transformações,
pois registram crescimento expressivo em diversas novas demandas da população.
Sendo assim, foi desenvolvida uma entrevista com o secretário de Planejamento da
Prefeitura de Extremoz, o qual relata que as gestões passadas não procuravam melhorar a
localização do Município. A cidade não tinha praças, assim como saúde e educação eram de
péssima qualidade. Foi assim que o prefeito Klauss Rêgo encontrou a situação do município,
tendo muitos desafios no decorrer de seu mandato.
Hoje, conforme o secretário, Extremoz é o município que mais cresce, nos quais os
recursos para serem investidos na saúde e educação aumentaram consideravelmente. São
aplicadas no município as leis sustentáveis, os programas de infraestrutura, gestão do asfalto,
acessibilidade e lazer.
A atual gestão investiu em policiamento, contemplando mais de 50 policiais nas ruas, com
armamento pesado e carros a disposição. Além de apoio logístico à segurança. O índice de
desenvolvimento humano cresceu significavelmente, 16 praças novas foram construídas visando
o lazer da comunidade.
Conta‐se que houve um incremento no turismo, capacitando mais de 2.000 pessoas. A
orla de Genipabú passará por obras, para melhor recebimento de seus turistas. O atual Gestor
recebeu nota 9 por oferecer coleta de lixo assistida, projetos para ornamentação das praias e
pelo investimento nos serviços básicos como saúde e educação. Muitos projetos são elaborados,
contudo a falta de recursos permite que muitos não sejam postos em prática.
O secretário declara que será investido 25 milhões em novos projetos, como no
saneamento, além de gerar emprego e renda. A política de saúde de Extremoz, colocada em
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prática pelo prefeito Klauss Rêgo, ampliou o Programa de Saúde da Família (PSF), implantando
uma nova metodologia de atendimento à população e reabriu o Hospital Presidente Café Filho,
por conseguinte diminuindo a procuras de pacientes por hospitais da capital. Ademais, com a
ampliação dos postos de 3 para 15, contribuiu com a diminuição do índice de mortalidade.
Existe um projeto chamado “Poeira Zero” que prevê a pavimentação e calçamento de
todas as ruas de Extremoz, mas por estarem esperando o saneamento ser efetuado, o projeto
encontra‐se parado. O transporte público intermunicipal é de competência do Estado. Foram
abertos dois aditivos, mas ninguém aceitou a proposta para municipalização, por isso as linhas
são feitas pelo DER. Na educação, terá 3 novas creches, para receber as crianças em tempo
integral.
A comunicação entre as secretarias ocorre por meio do diário oficial e setor de
comunicação, havendo reuniões periodicamente e motivação de seus funcionários. A prefeitura
também disponibiliza manuais de normas administrativas.
Contudo, o secretário ressalva que ainda enfrentam desafios como ofertas de imóveis que
são poucas. Dificuldade de se obter profissionais qualificados, adequação de planejamento
estratégico e ausência de se o adquirir recursos junto ao poder Federal, pois as verbas que vem
para o município são insuficientes e inexistência de coleta seltiva.
4.3 Proposta de intervenção na Prefeitura Municipal de Extremoz
O desenvolvimento da prática profissional realizado estudou o município, identificou os
problemas existentes, na percepção do Secretário entrevistado e com base em estudos e
pesquisas na literatura sobre gestão pública foi possível desenvolver uma proposta de
intervenção na Prefeitura Municipal de Extremoz, conforme se segue:
4.3.1 Curso de capacitação para captação de recursos (CCCAP RECURSOS)
Este curso propõe‐se a capacitar gestores e agentes públicos, os quais atuem no
departamento financeiro e contábil, quanto a apresentação de propostas e elaboração de
projetos para o acesso a recursos públicos ensinando‐os a realizar um plano de elaboração de
projetos e do trabalho. Além de capacitar o profissional a mobilizar e captar recursos humanos,
financeiros e materiais, com base em análises de cenários e identificação de oportunidades,
utilizando técnicas e ferramentas de captação, a fim de contribuir com a sustentabilidade da
organização e o cumprimento de sua missão.
Esse curso foi projetado com a perspectiva de 68 horas aula, sempre realizados nas
sextas‐feiras, o melhor dia para o desenvolvimento da atividade junto aos servidores do
município, no horário vespertino e no próprio município de Extremoz, a fim de que as pessoas
não precisem se locomover para longas distâncias a fim de se capacitar.
Com relação aos objetivos do curso, espera‐se:

Capacitar os servidores do Município para elaboração dos projetos necessários à
consecução dos seus objetivos e à captação de ajuda técnica e financeira, sob a forma prevista;

Propiciar o conhecimento em profundidade a realidade local e dialogar com as
outras esferas de Governo, evitando que venham a ser localizados projetos indesejáveis aos
interesses locais. Chama‐se a atenção especialmente para as ocorrências que prejudiquem
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

recursos utilizados pela economia e a população local e regional ou que venham a se constituir
em ameaças aos seus recursos ambientais;

Desenvolver esquemas de aproximação dos Municípios para a solução de
problemas de interesse comum da região. Como mencionado, a constituição de consórcios
intermunicipais é estratégia importante para que Municípios articulados horizontalmente
resolvam seus problemas de oferta de serviços públicos, tais como saneamento básico, coleta e
destinação final de resíduos sólidos, entre outros;

Buscar pelo processo de definição clara das responsabilidades de cada esfera da
Federação, bem como dos recursos correspondentes no que tange à prestação de serviços
públicos, em acordo com as regras estabelecidas nas Leis Orgânicas setoriais (de saúde, de
educação, de assistência social, de proteção à criança e ao adolescente etc).
4.3.2 Seminário de Gerenciamento de Projetos e Planejamento Estratégico
O Seminário de Gerenciamento de Projetos é uma das ações do escopo de estratégias da
proposta de intervenção com a finalidade de disseminar e desenvolver as melhores práticas em
gerenciamento de projetos e contribuir para um melhor desenvolvimento do Município.
Este seminário, traz uma visão pedagógica de técnicas, teorias e orientações divididas em
três principais atividades: Oficina de Planejamento Técnico e Alinhamento de Projetos, Workshop
em Gerenciamento de Projetos e a Fiscalização de Obras Públicas e Tomada de decisão sobre
investimentos estratégicos.
Sendo de total utilidade na orientação de órgãos e entidades na Administração Pública,
essa ação trará o apoio necessário para melhor presidir os procedimentos no que diz respeito ao
planejamento e gerenciamento de projetos e na fiscalização de Obras Públicas que viram a
melhorar o desempenho dos gestores e funcionários de tais órgãos além de assegurar à efetiva e
regular gestão dos recursos em beneficio da população.
4.3.3 Projeto de Gerenciamento Ambiental
A questão da produção do lixo é uma realidade existente e uma situação pela qual passa
toda a sociedade. Este fato leva a crer que de todo o lixo produzido se faz necessário pensar na
sua reutilização nos seus mais variados aspectos. Mesmo assim, se observa que uma grande
quantidade do lixo doméstico é desperdiçada, possivelmente pela falta da implantação de
práticas de coleta seletiva, bem como de um trabalho de conscientização por parte de alguns
órgãos que desenvolvam políticas relacionadas ao meio ambiente.
Este projeto de Gerenciamento Ambiental, quando implementado, poderá ser um marco
do mandato, do atual prefeito, promovendo grande notoriedade, pois além de contribuir com o
desenvolvimento sustentável, melhora a qualidade de vida da população.
O objetivo desta proposta de intervenção visa promover a consciência em relação
ao meio ambiente no munícipio em relação à formação de uma consciêntização ambiental. Por
isso, elaborou‐se ações como:
 Avaliação da viabilidade e estudo de projeto de utilização de técnicas de captação
de águas pluviais que servirão para fazer a irrigação da horta e a limpeza de pisos, uma vez que
com um sistema de captação de água de chuva é possível reduzir o consumo de água potável e
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consequentemente os gastos, minimizar alagamentos, enchentes, racionamentos de água e
ainda preservar o meio ambiente reduzindo a escassez dos recursos hídricos, além de minimizar
o arraste de lixos e resíduos de automóveis para os corpos hídricos através das águas pluviais.
 Construção dos canteiros, plantio e manejo das hortas escolares. Pois a Horta
Escolar tem sido referência para difundir a Educação Ambiental no sistema de ensino e fortalecer
a relação escola‐comunidade estimulando assim o protagonismo juvenil e a organização social;
conhecer os ciclos naturais; aprender a manejar as ferramentas utilizadas na produção vegetal;
aprender conceitos ecológicos essenciais para a vida do cidadão; produção de alimentos, ervas e
materiais no ambiente escolar; uso do alimento produzido na merenda escolar e a reutilização
dos restos alimentares para compostagem.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas organizações, atualmente, os gestores buscam novas estratégias para solucionar os
problemas, com o intuito de alcançar os benefícios para a coletividade, elaborando assim,
projetos que são bem mais fáceis de serem geridos, pois são atrativos para a cooperação entre a
área pública, privada e o cidadão. Há também uma redução nos gastos com relação à parte dos
executores, com a parceria da sociedade local, que sente prazer em ajudar sua comunidade para
melhor desenvolverem sua capacidade educacional, social e profissional.
Analisando‐se algumas características do munício de Extremoz e alguns dos principais
problemas diagnosticados na entrevista tais como falta de adequação de planejamento
estratégico, dificuldade de se obter recursos junto ao Governo Federal e inexistência de coleta
seletiva foi possível desenvolver uma proposta de intervenção que vise aplicar os conhecimentos
adquiridos no curso e a melhoria da gestão municipal do estado do Rio Grande do Norte.
Nessa perspectiva, conclui‐se que o desenvolvimento de atividades de treinamento, tais
como curso de capacitação para captação de recursos e seminário de gerenciamento de projetos
e planejamento estratégico tendem a melhorar o desempenho dos servidores em suas tomadas
de decisões, e associado a aplicação do projeto de gerenciamento ambiental promovendo grande
notoriedade a gestão municipal, pois além de contribuir com o desenvolvimento sustentável,
melhora a qualidade de vida da população.
Com isso esta proposta de intervenção tem o propósito de ajudar as instituições públicas
a transformar em resultados tangíveis os objetivos da sua atual gestão, ultrapassando a fronteira
do aconselhamento e tornando‐nos participantes das suas metas, seguindo os princípios de
eficiência, eficácia, assertividade e efetividade da gestão pública, associando excelência e
resultados como o principal objetivo de todas as nossas colaborações profissionais.
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RESUMO
A finalidade deste trabalho consiste em avaliar o
status quo sobre os aspectos críticos de
sustentabilidade
e
meio
ambiente
nas
organizações, cuja reflexão está fundamentada nos
conceitos de Peter Senge expostos no livro “A
Revolução Decisiva”, através da busca da
percepção de discentes e docentes de cursos de
negócios de três Faculdades Particulares no estado
de Acre compreendendo assim o grau de formação
de opinião de docentes e discentes e como a
participação desses na elite intelectual do país
pode resultar em um maior engajamento para a
conscientização da preocupação com o meio

ambiente. O resultado da pesquisa mostrou que
embora as pessoas conheçam os impactos
ambientais causados por suas ações e sinalizados
pelo planeta e estejam dispostas a mudar atitudes
para sua preservação, no ambiente institucional,
lamentavelmente, os achados de pesquisa deram
conta de que o assunto sustentabilidade não é
tema recorrente das discussões organizacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Revolução Decisiva

DECISIVE REVOLUTION AND SUSTAINABILITY: PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS OF
BUSINESS COURSES

ABSTRACT
The purpose of this task is to assess the
actual status on critical aspects of sustainability
and environment in organizations, whose reflection
is based on the concepts of Peter Senge exposed
in the book “A Revolução Decisiva”, through of
the perception search of students and teachers
of business course of three Private Colleges in Acre
state comprising thus the degree of opinion
formation of teachers and students and how the
both participation in the intellectual elite of the
KEY-WORDS: Sustainability revolution decisive

country can result in a bigger engagement for
the awareness of concern for the environment. The
search results show that although people know the
environmental impacts caused of their actions
and flagged by the planet and are willing to change
their attitudes for it preservation, in the
institutional surroundings, lamentably, research
findings realized that the sustainability issue is not
recurring theme of organizational discussions.
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REVOLUÇÃO DECISIVA E SUSTENTABILIDADE: A PERCEPÇÃO DE DISCENTES E
DOCENTES DE CURSOS DE NEGÓCIOS

INTRODUÇÃO
O crescimento econômico iniciado século XVIII com a revolução industrial
melhorou a qualidade de vida das pessoas com a oferta cada vez maior de produtos que
atendam as suas necessidades. No entanto, a extração cada vez maior de recursos
naturais e a geração de resíduos pelas empresas industriais e comerciais têm provocado
malefícios na saúde e no bem estar da população.
A poluição ambiental, o esgotamento dos recursos renováveis, aquecimento
global e a pobreza estão sendo focos de discussões mundiais entre os congressos para
se tomar medidas cabíveis a fim de direcionar o desenvolvimento sustentável. Empresas
podem ser consideradas uma das principais responsáveis pelos problemas ambientais,
sendo que para estas, o conceito Sustentabilidade estava estritamente relacionado com
a perenidade de um negócio. (TINOCO, 2006).
A conscientização ambiental originou várias normas e regulamentos
internacionais, órgãos fiscalizadores, organizações não governamentais de proteção
ambiental que pressionam as empresas e governo visando o desenvolvimento
sustentável.
Adequar as atividades da empresa ao conceito de desenvolvimento sustentável
é uma questão de sobrevivência e de competitividade. A duração de uma empresa
depende de vários fatores que vão muito além de lucro. Pois, é necessário ter lucro, mas
sem prejudicar o que está ao redor. Quanto mais a organização se negar a agir de forma
sustentável, mais pressão sofrerá por parte da comunidade, maiores serão seus
desperdícios e prejuízos com multas, por isso, a empresa moderna está mais atenta à
questão ambiental e a gestão ambiental fará parte de seu negócio. “A implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental deve ser uma das prioridades estratégicas de qualquer
organização que queira garantir sua competitividade e sobrevivência no mundo
globalizado.” (ROSINI, 2008)
Diante do contexto apresentado, o objetivo do artigo é compreender a percepção de
discentes e docentes de cursos de negócios de uma Universidade Federal e de uma
Faculdade Particular no estado de Acre com vistas a compreender o nível de
conhecimento e preocupação com a questão ambiental e o desenvolvimento sustentável
e seu engajamento em atividades com esse foco, partindo do pressuposto que
professores e alunos do nível superior, fazem parte de uma elite intelectual com um
poder grande de formação de opinião, podendo assim, agregar um número cada vez
maior de pessoas em torno da causa da sustentabilidade.
Como metodologia para atingir o objetivo do artigo foram aplicados questionários
fechados construídos com base na escala Likert e foram aplicados tanto para discentes
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

quanto para docentes do curso de administração de uma Universidade Federal e uma
Faculdade Particular no estado do Acre.

1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A conceituação do desenvolvimento sustentável tem como marco o ano de 1987,
quando a então presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, Gro Harlem Brundtland, apresentou para a Assembléia Geral da ONU,
o documento "Nosso Futuro Comum", que ficou conhecido como Relatório Brundtland
(VEIGA, 2005, p.191). Nesse Relatório o desenvolvimento sustentável foi conceituado
como sendo "aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades"
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p.46).
A conferência das Nações Unidas (ONU) de Estocolmo (1972) avançou no
desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável quando declarou que o
desenvolvimento econômico deferia ser alterado. Na mesma época, um grupo de
especialistas e cidadãos se reúne em Roma (Grupo conhecido como Clube de Roma)
para analisar a crise ambiental, produzindo um relatório enfatizando que a sociedade
industrial caminhava na direção de exceder os limites ecológicos, mantido o crescimento
econômico das décadas de 1960 e 1970. (SIENA, 2008).
Existem diversos posicionamentos quando se fala em sustentabilidade. Para
elucidar este assunto, Siena (2008) elaborou um demonstrativo, conforme quadro 1,
baseado nas discussões de Sachs (1994; 2002; 2004), Guimarães (1997) e Bellen
(2005), onde aborda a sustentabilidade em sete dimensões com seus critérios e
objetivos individuais e afirma que as dimensões econômica, social e ambiental se
relacionam de forma complexa e que o equilíbrio entre elas é dinâmico.

QUADRO 1 – DIMENSÕES E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE.
AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
DIMENSÃO

CRITÉRIOS

OBJETIVOS

Sustentabilidade
Social

Emprego com qualidade de vida; produção de bens
dirigida prioritariamente às necessidades básicas
sociais; igualdade de acesso aos serviços sociais; e,
justa distribuição de renda.

Redução das desigualdades
sociais

Sustentabilidade
Econômica

Implementação de gestão eficiente a fim de reduzir as
diferenças regionais; garantia de segurança alimentar;
modernização dos instrumentos de produção;
autonomia na pesquisa científica e tecnológica; fluxo
de investimentos públicos e privados; absorção dos
custos ambientais.

Aumento da produção e da
riqueza social com
autonomia
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Sustentabilidade
Ambiental

Respeito à capacidade de carga dos ecossistemas e
a capacidade da natureza para absorver e recuperarse das agressões.

Melhoria
ambiental

Sustentabilidade
Ecológica

Produzir respeitando os ciclos ecológicos dos
ecossistemas; prudência no uso de recursos naturais
não renováveis; redução da intensidade energética e
aumento da conservação de energia; e, processos.

Preservação do potencial
do capital natural na sua
produção de recursos.

Sustentabilidade
Territorial
(ou
Espacial)

Respeito à capacidade de suporte da natureza,
cotejamento entre crescimento econômico, taxas de
aumento
de
produtividade
e
crescimento
populacional, sua composição etária e outras
variáveis demográficas; desconcentração espacial (de
atividades; de população) e relação cidade/campo
equilibrada (benefícios centrípetos).

Melhoria
do
ambiente
urbano e rural e superação
das disparidades, evitando
o
excesso
de
aglomerações.

Sustentabilidade
Política

Construção da cidadania.

Incorporação plena dos
indivíduos ao processo de
desenvolvimento.

Sustentabilidade
Cultural

Visa a manutenção da diversidade e integração
nacional ao longo do tempo; respeito aos direitos das
minorias; soluções adaptadas a cada ecossistema; e,
respeito à formação cultural comunitária.

Equilíbrio entre respeito à
tradição
e
inovação,
autonomia e autoconfiança
aliada com abertura para o
mundo.

da

qualidade

Fonte: Siena (2006, p.13, elaborado com base em Sachs (1994; 2002; 2004) e Guimarães (1997).

Senge, (2008) explica o cenário em que se encontra o desenvolvimento
sustentável: destaque para a emissão mundial de oito bilhões de toneladas de carbono
por ano ou o aumento de 400% dos resíduos sólidos compostos por embalagens nos
últimos 20 anos. Das cerca de 500 mil mortes anuais - só na Índia - decorrentes de
doenças respiratórias ocorridas por conta de emissões de partículas industriais e a
estimativa de que 30 milhões de automóveis saem de circulação no mundo, também
todo ano. O autor afirma também, que apesar desses dados alarmantes, é possível
vislumbrar soluções e entender melhor aspectos e mudanças de hábito que contemplam
a busca de atividade econômica e meio de vida geradora de zero impacto ambiental com
pequenas mudanças de comportamento e boas ideias que darão conta da transição do
modelo civilizatório vigente para um que contemple valores socioambientais e
econômicos.
Neste sentido, a Revolução Ambiental é caracterizada por algumas séries de
crises ambientais e sociais cada vez mais frequentes. O meio ambiente tem dado sinais
dessas crises, como por exemplo, o racionamento de água na Austrália e EUA, ondas de
calor para grande parte da Europa, grandes enchentes, amadurecimento de safra com
até um mês antes do prazo, epidemias provocadas por mosquitos, mudanças das
políticas de energia e altos níveis de CO2 na atmosfera.
As crises sociais podem ser percebidas em fatos como a riqueza das 200
pessoas mais ricas do mundo superarem a renda anual conjunta das 2,5 bilhões de
pessoas mais pobres do planeta ou que a metade da população mundial vive com
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menos de US$2,00 por dia enquanto que os americanos ganham em média, US$130,00
por dia, ou ainda, que os esforços para satisfazer o progresso material estão
empurrando países em desenvolvimento rumo a taxas sem precedentes de combustíveis
fósseis. É necessário repensar o futuro e o cenário que ele apresenta, para isso, é vital a
conscientização de que nenhum caminho para o futuro ignora as necessidades das
gerações futuras.
Segundo Senge (2008) o sucesso teve um custo elevado para o meio ambiente:
Resíduos Industriais - EUA produz 1 tonelada de resíduo por pessoa por dia; 70% dos
resíduos industriais são lançados em rios, lagos, oceanos e solo, sem qualquer
tratamento; Poluentes gasosos e particulados se espalham na atmosfera; A “Nuvem
Parda Asiática” tem sido responsável por 500 mil mortes anuais decorrentes de doenças
respiratórias na índia, entre outros:
a. Resíduos e tóxicos gerados pelos consumidores e pelo comércio – A queima
de combustíveis fósseis para transporte, eletricidade, aquecimento, etc. gera 8
bilhões de toneladas de carbono por ano (Atmosfera absorve 3
aproximadamente bilhões de toneladas; Mais de 90 % de produtos eletrônicos
acabam em aterros sanitários; Os resíduos de embalagens aumentaram
400% nos últimos 20 anos;
b. Redução dos Recursos Naturais Não Renováveis – A oferta mundial de

petróleo e gás será insuficiente para atender a demanda global crescente nos
próximos 25 anos; O carvão é abundante (suficiente para os próximos 100
anos), porém é a maior fonte isolada de poluição atmosférica; Mais de um
quinto da população não tem acesso à água potável.
Imperativo entender que esses problemas de grandes proporções são fato, por
conta de um estilo de vida considerado bom e que gerou progresso, mas que em
pequenas ações de muitas pessoas, traz efeitos colaterais nocivos ao bem coletivo.
Savitz (2007) defende que a sustentabilidade traz benefícios financeiros para a empresa,
afirmando que a forma como uma empresa administra as questões sociais, ambientais e
econômicas está relacionado à própria qualidade gerencial necessária à sua
competitividade no mercado. Uma empresa sustentável proporciona um maior valor para
seus acionistas e contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade, além de
garantir uma boa imagem no que concerne à sua reputação e marca.
Hoje, os líderes mais inovadores estão reconhecendo que, por amor às próprias
empresas e ao mundo, precisamos implementar mudanças revolucionárias - não apenas
incrementais - em nossos estilos de vida e de trabalho. O caminho a percorrer é longo,
mas a era do comportamento de avestruz acabou. A Revolução Decisiva proposta por
Senge (2008) oferece um leque de estratégias a que podem recorrer indivíduos e
organizações - ferramentas específicas e maneiras de pensar - como ajuda no
desenvolvimento da confiança e das competências necessárias para enfrentar com
eficácia o maior desafio de nossa época
Para mudar a mentalidade é preciso ver e compreender os três grandes desafios
impostos pelo sistema global: Alimentos e água; Energia e transportes e materiais,
resíduos e toxidade. Buscar colaboração além-fronteiras, compreender como os
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diferentes problemas se relacionam uns com os outros, como eles surgiram e de que
maneira forças diferentes contribuem para seu status quo. Para lidar com esses desafios
algumas questões são importantes: O que nossas ações estão impingindo ao planeta
como um todo e como isso afeta todos nós? Como as organizações estão agindo para
criar um mundo sustentável?
Senge (2008) afirma que as pessoas são o principal meio de alavancagem de
qualquer processo de mudança e parte desta premissa para tratar de ferramentas que
visam estimular o trabalho em equipe, a criatividade, a habilidade em encarar desafios e
adaptar-se continuamente às mudanças.
Na análise de Senge (2008), o medo assusta e imobiliza. Mas não
necessariamente induz à mudança. Para mudar, os indivíduos precisam se sentir
emocionalmente parte do processo. E a conexão será tão mais forte quanto mais
intensos e claros forem os sentimentos positivos envolvidos. Parece retórico, mas não é.
A mudança para um modelo mental sustentável não advém da racionalização provocada
pelo medo. As pessoas devem senti-la e vivenciá-la, fazendo emergir as soluções novas
- processos, produtos, hábitos e estilos de vida -, não a partir da análise dos elementos
do passado, mas da ousadia de criar o futuro, algo que só pode nascer de mentes
abertas e livres de condicionamentos. Savitz (2007) defende que a sustentabilidade traz
benefícios financeiros para a empresa, afirmando que a forma como uma empresa
administra as questões sociais, ambientais e econômicas está relacionado à própria
qualidade gerencial necessária à sua competitividade no mercado.
Segundo Senge (2008) Há pouco mais de uma década, as empresas reagiam às
questões socioambientais como se elas não fizessem parte do seu mundo. Era normal
pensar e agir assim. Ninguém se sentia constrangido por tratar como externalidades os
impactos provocados no meio ambiente e nas comunidades. Nos últimos anos, no
entanto, essa posição conveniente teve de ser revista ante a maior pressão da
sociedade por novos compromissos e responsabilidades, mas principalmente, diante da
constatação de que o esgotamento dos sistemas social e ambiental pode impor limites
severos ao desempenho do sistema econômico.
É necessário rever o passado e analisar como as coisas chegaram ao ponto
limite ambiental, qual foi o preço pago pelo sucesso industrial e econômico. Como os
resíduos industriais lançados em rios, lagos, oceanos e solo, sem qualquer tratamento;
poluentes gasosos e particulados que se espalham na atmosfera; resíduos tóxicos
gerados pelos consumidores e pelo comércio; queima de combustíveis fósseis para
transporte, eletricidade, aquecimento. O uso indiscriminado dos recursos naturais tem
causado degradação constante em rios, lagos e lençóis freáticos, inclusive pela
agricultura. É preciso pensar além da bolha, ou seja, mudar a mentalidade que a energia
é sempre finita, que as atividades humanas são insuficientes para alterar o meio
ambiente e encarar o futuro como um empréstimo que terá que ser devolvido.
Para mudar a mentalidade é preciso ver e compreender os três grandes desafios
impostos pelo sistema global: Alimentos e água; Energia e transportes e Materiais,
resíduos e toxidade. Buscar colaboração além-fronteiras, compreender como os
diferentes problemas se relacionam uns com os outros, como eles surgiram e de que
maneira forças diferentes contribuem para seu status quo. Para lidar com esses desafios
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algumas questões são importantes: O que nossas ações estão impingindo ao planeta
como um todo e como isso afeta todos nós? E também, como as organizações estão
agindo para criar um mundo sustentável? (SENGE, 2008). O mesmo autor afirma
também que nenhum caminho para ao futuro ignora as necessidades das gerações
futuras e que as instituições são agentes importantes no processo de mudanças reais
que se fundamentam em novas maneiras de pensar e perceber o entorno.
Senge (2008) afirma que as organizações podem economizar muito dinheiro
com a redução da geração de resíduos e economia do consumo de energia, e também
podem ganhar muito dinheiro transformando resíduos em produtos e com o mercado da
sustentabilidade. Para isso é necessário o engajamento das pessoas. Cabe aos gestores
ajudar as pessoas a refletir sobre seus pensamentos sustentáveis.
Como solução para as organizações, Senge (2008) apresenta algumas
alternativas, como eliminação dos aterros, isso significa redução até a eliminação da
emissão de resíduos com o desenvolvimento de modelos de negócios dos sistemas
vivos, onde afirma que as organizações são responsáveis pelos produtos, inclusive
depois de sua vida útil, o que ele chama de “vida depois da vida”. Outra alternativa
apresentada é projetar produtos para serem refabricáveis e desenvolver métodos e
meios para facilitar a coleta.
Por fim, a mudança de mentalidade, a visão positiva em substituição da visão
negativa do cenário. Em vez de promover campanhas e condenar aquilo que não é
sustentável, seria melhor criar uma empresa que tentasse mudar a natureza do
consumo, trabalhando diretamente com os clientes, para ajudar a todos a compreender o
cim-acto potencial da criação de um mundo mais sustentável.
2. RESULTADOS DA PESQUISA
Na pesquisa com os discentes, foram entrevistados somente os alunos que já
haviam cursado pelo menos um terço do curso, ou seja a partir do quarto período para
que tivessem subsídios para as repostas. Foram entrevistados 152 estudantes.
Na pesquisa com os docentes os questionários foram aplicados àqueles com
mais de 2 anos de trabalho na instituição, num total de 17 docentes dos cursos de
Administração.
Apesar da alteração na porcentagem de alguns itens, a nível geral, o resultado
da pesquisa se apresentou semelhante no que diz respeito às respostas dos
pesquisados.
Em uma visão geral, todos os docentes afirmam utilizar suas aulas para
conscientizar os alunos das preocupações com a sustentabilidade, ainda mais por
participarem de uma área aonde o foco na sustentabilidade é muito forte, a Amazônia
Legal. Além disso, 76% dos docentes entrevistados afirmaram que tem conhecimento de
que os alunos aplicam esses conhecimentos em sua vida pessoal e profissional.
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Quanto aos alunos, 91% dos entrevistados afirmaram que os professores
abordam o tema em sala de aula enfatizando sua importância e a maioria (88%) afirma
que utiliza os ensinamentos em sua vida pessoal e profissional, corroborando as
informações dos docentes.
Na figura 1, buscou-se conhecer quais eram os sinais ambientais que mais
impactam na vida cotidiana dos entrevistados

Figura 1 – Impacto dos sinais ambientais

Fonte:

Pesquisa autores

Nos dados apresentados na figura 1, podemos observar que as maiores
preocupações dos entrevistados estão relacionadas ao aquecimento global e das
racionamento de água, com 29 e 21% respectivamente. Isso mostra que a preocupação
dos entrevistados não esta apenas em um pensamento local, já que as grandes o
racionamento de água têm afetado, primordialmente, a região nordeste e sudeste, não
sendo o caso do local estudado.
Na figura 2, apresentam-se os dados obtidos aos pesquisados quando
questionados se existem, dentro de seu ambiente de trabalho, reflexões sobre
sustentabilidade e meio ambiente
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Figura 2 – Reflexão sobre sustentabilidade no ambiente de trabalho

Fonte: Pesquisa Autores

Nesse ponto, observa-se que apesar de existir uma preocupação individual, a
grande maioria das empresas não apresenta nenhuma ação clara sobre sustentabilidade
e meio ambiente.
Apesar disso, os entrevistados afirmam que já participaram de campanhas como
coleta seletiva de lixo, economia de energia elétrica e utilização consciente de copos
plásticos, porém, nenhuma dessas campanhas teve a continuidade necessária para ser
criado um hábito consciente de preocupação ambiental.
Os pesquisados ainda afirmaram que a descontinuidade dos trabalhos foi
motivado pela falta de tempo, desanimo com a participação do grupo e a não
observância de resultados expressivos.
Procurou-se conhecer quais as maiores preocupações em relação a uma
mudança de hábitos para promover a preservação do meio ambiente e a
sustentabilidade. Dentre os hábitos que os entrevistados estão dispostos a adotar, seis
deles merecem destaque por ser mais recorrente: economizar energia, fazer coleta
seletiva de materiais, usar carro elétrico/bicicleta para diminuir a emissão de poluentes,
preservação do meio ambiente, economizar água e consumir mais produtos
ecologicamente corretos.
Ainda durante a pesquisa foi evidente a tendência dos entrevistados em voltar a
participar ou participar pela primeira vez de atividades relacionadas a preservação
ambiental e a sustentabilidade. Além disso, enxergam a necessidade de suas empresas
apoiarem alguma ação que venha a trazer benefícios socioambientais apesar das
mesmas não terem em sua cultura.

3. CONCLUSÃO
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Ao pesquisar sobre a preocupação ambiental e a sustentabilidade junto a alunos
e professores de um curso de negócios de três faculdades particulares do estado do
Acre, buscou-se conhecer o nível de preocupação que essas pessoas, pertencentes a
um grupo formador de opinião, tem em relação a esse tema, e principalmente, como
estão aplicando isso em uma região tão fortemente influenciada por esse pensamento
sustentável, a Amazônia Legal.
Fica claro durante a pesquisa, a existência de uma consciência de preservação,
porém o envolvimento em atividades e a participação efetiva em ações ainda são
pequenos e não demonstram sinais de serem ações duradouras e que venham a trazer
resultados relevantes. É possível observar também uma mudança no comportamento
passivo em esperar que o poder público cumpra com suas obrigações, sendo esse, o
único responsável pela manutenção do meio ambiente para um comportamento mais
atuante em atividades de preservação e proteção ambiental.
A preocupação com princípios éticos também se mostrou presente durante a
pesquisa, sendo essa, tratada como a “consciência necessária para englobar tudo que o
planeta precisa para sobreviver”.
A consciência de preservação ambiental, ética e sustentabilidade existem de fato
no grupo pesquisado, que ainda tenta socializar as informações e o conhecimento que
detém sobre o assunto nos grupos sociais a que pertencem, por mais diversos que
esses sejam. Porém, observa-se também que existe muito discurso e pouca prática. Os
cursos de negócios são formadores dos profissionais que irão comandar as empresas
num futuro próximo e este fato os torna responsáveis pelo modo de como as
organizações serão dirigidas e em que valores serão alicerçadas. Uma alternativa seria a
inclusão, nos currículos acadêmicos, de disciplinas que abordem com mais ênfase a
perspectiva da sustentabilidade ambiental como uma realidade para a sobrevivência no
mercado. Há ainda um caminho longo a ser percorrido para que a conscientização leve a
prática e como consequência, a criação de uma efetiva cultura de sustentabilidade que
proporcionará a base de para um desenvolvimento próspero e longevo.
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RESUMO
O presente estudo tem a pretensão de evidenciar e
sugerir as melhores estratégias a serem usadas para
divulgação da marca própria em uma empresa do
segmento de casa e construção – visando contribuir
para otimização do atendimento aos desejos e
necessidades dos consumidores. Paralelamente, o êxito
da linha de marca própria, seja pelo preço ou qualidade
trazendo benefícios à imagem da empresa supracitada.
Competição é a palavra chave dos negócios e mediante
tal situação toda estratégia de divulgação será de

grande valia para acelerar o crescimento de vendas e
adentrar o mercado de forma impactante. A pesquisa foi
realizada com 50 funcionários da área de vendas da
empresa a fim de se verificar qual o grau de
conhecimento e motivação para a realização da venda
da marca. Outro meio de pesquisa foi a descritiva que
tem como objetivo a observação permitindo a busca de
melhorias das práticas realizadas pela empresa em prol
da divulgação da marca.

PALAVRAS‐CHAVE: marketing, marca própria, estratégias.

STRATEGIES USING THE OWM MARK OF A BUSINESS SEGMENT AND CONSTRUCTION HOUSE.
ABSTRACT
This study intend to highlight and suggest the best
strategies to be used to publicize the label on a company
in the area of building and construction ‐ to contribute
to the optimization of service to the desires and needs
of consumers. Meanwhile, the success of own brand
line, either price or quality by bringing benefits to the
company's image above. Competition is the key word of
the business, and through this whole situation
dissemination strategy will be of great value to

accelerate sales growth and to enter the market so
impactful. The survey was conducted with 50 employees
from the sales of the company in order to verify the
degree of knowledge and motivation to make the sale of
the brand. Another means of research was the
descriptive aims observation allowing the search for
improvements of the activities undertaken by the
company in favor of brand awareness.

KEY‐WORDS: marketing, own brand, strategies.
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MELHORIA DAS ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DA MARCA UMA EMPRESA DO SEGMENTO
CASA E CONSTRUÇÃO.
INTRODUÇÃO
Uma boa marca transmite eficazmente um determinado conjunto de informações,
atrai o consumidor para o seu produto ou serviço e o retém enquanto a “engrenagem”
estiver funcionando com equilíbrio e eficiência. Consequentemente, ela leva os
consumidores a experimentá‐la, e, se gostarem, a repetirem o ato de consumo e a
recomendá‐la positivamente a outras pessoas.
A marca própria no mercado do varejo vem se tornando um fenômeno entre os
consumidores e esse acontecimento é crescente em quase todos os mercados, inclusive o
brasileiro.
A sustentação, qualidade e continuidade das relações que sejam estabelecidas
acabam por consolidar a marca como a melhor referência de identificação. As empresas que
comercializam produtos de marca própria são aquelas que possuem maior destaque no seu
segmento.
Na disputa entre as grandes redes de varejo os produtos de marca própria têm
obtido destaque entre os consumidores que há alguns anos não dispunham tanta atenção e
credibilidade ao assunto.
“Marca própria caracteriza‐se por ser um produto fabricado, beneficiado,
processado, embalado ou distribuído exclusivamente pela organização que detém o controle
da marca”. (ACNIELSEN, 2001, p.7). Esta pode levar o nome da empresa que a distribui ou
utilizar outro nome que não esteja associado à marca da organização.
Buscando respostas consistentes e abrangentes sobre quais foram as estratégias
utilizadas pela empresa estudada na implantação e divulgação da marca dentre os
colaboradores da empresa e suas parcerias comerciais, o presente artigo tem a intenção de
evidenciar e sugerir as melhores estratégias a serem usadas para divulgação da marca
própria já existente na organização.
APORTE TEÓRICO
Estratégia e Diferencial Competitivo.

Quando a empresa tem uma boa gestão estratégica, isso se torna um diferencial ou
vantagem competitiva perante seus concorrentes. Esse diferencial ou vantagem competitiva
nada mais é do que características ou aspectos que diferem de forma positiva uma empresa
da outra, como qualidade do produto, qualidade do atendimento, entre outros.
Segundo Kotler e Armstrong, (2008, p. 63): “Vantagem competitiva é a habilidade de
uma empresa trabalhar de uma ou mais maneiras que os concorrentes não podem ou não
irão acompanhar.” Ou seja, é uma qualidade que uma empresa ou um produto possui que o
concorrente não tem.
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O diferencial competitivo que as empresas devem almejar é a vantagem competitiva
sustentável, que é aquela em longo prazo, visto que ela jamais será copiada pela
concorrência.


Marketing
Atualmente o setor de marketing possui o maior poder de influencia sobre os demais
setores da empresa, pois é a partir das estratégias lançadas pelos profissionais da área, no
qual obtendo êxito, resultará no aumento da receita, além de conquistar mercados nunca
antes explorados. A partir daí, as empresas têm investido em profissionais cada vez mais
especializados e em tecnologias avançadas, proporcionando produtos e serviços
personalizados.
Na visão de Kotler (1995), apud Las Casas e Garcia (2007, p.131), “aponta que a chave
para se atingirem as metas organizacionais consiste em determinar as necessidades e
desejos dos mercados‐alvo e oferecer as satisfações desejadas de forma mais eficaz e
eficiente do que os concorrentes”.
Ele entende que o conceito de marketing exige que as organizações adotem o
marketing interno antes do externo. Na visão desse autor não faz sentido prometer serviço
excelente antes de os funcionários da empresa se encontrarem aptos para oferecê‐lo.
 Vendas
É importante que o profissional de vendas compreenda os fatores que podem estar
envolvidos na tomada de decisão de compra de seu cliente. (MOREIRA, 2008).
Os consumidores já possuem um conhecimento sobre o produto almejado na sua
mente, adquiridos por opiniões ou reforçados pelas diversas formas de propagação do
produto utilizadas pela empresa. Entre as principais fontes de influências, as que mais se
destacam são as sociais, pessoais e de marketing, como mostraremos na figura a seguir:
Influências pessoais

Influências sociais





Cultura
1.
Subcultura
Classes, papéis e posições sociais
2.
Grupos de referência

Processo de
compra

Influências de marketing












Idade
Estágio do ciclo de vida
Ocupação
Condições econômicas
Estilo de vida
Personalidade
Autoconceito
Motivação
Percepção
Aprendizagem
d

 Produto
 Preço
 Promoção
/

Figura 1 – Influências no processo de compra do consumidor.
Fonte: Moreira, 2008.
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Conforme observado na figura da página acima, os gostos e hábitos dos clientes e de
sua posição social são importantíssimos para uma venda ser concluída com sucesso. Essas
questões estão sendo levadas cada vez mais a sério, principalmente se o cliente obtiver uma
alta carta de crédito. Cabe ao profissional de vendas saber avaliar o cliente em questão a
partir das características diretas ou indiretas expostas por ele, agindo de forma clara e
transparente, mostrando domínio sobre os produtos oferecidos para que o seu cliente possa
executar a compra com maior segurança.
Esse esforço tem grande importância, pois normalmente são eles que recebem
diretamente as opiniões expressadas pelos clientes, devendo repassar as impressões para
que a área administrativa da empresa tome as decisões, ou seja, o setor de vendas tem uma
forte influência nas mudanças que devem ser incorporadas para que a empresa continue na
sua “batalha” diária e direta com seus concorrentes.
Normalmente, o desempenho desejado do serviço ao cliente modifica‐se com o
passar do tempo: o modelo de ciclo de vida é frequente utilizado no planejamento de uma
estratégia de marketing dentro de um contexto dinâmico. A estrutura do ciclo de vida do
produto mostra a dinâmica do planejamento das necessidades de serviço ao cliente
(BOWERSOX e CLOSS, 2008).

Gráfico 01: Estrutura do ciclo de vida do produto
Fonte: Ballou, 2006.
01‐ Introdução: Lançamento do produto no mercado. Os consumidores estão
“desconfiados”.
02‐ Crescimento: Momento em que o produto está sendo aceito pelos consumidores
e as vendas estão crescentes.
03‐ Maturidade: Os consumidores já estão adaptados ao produto, valorizando‐o de
forma efetiva. Momento de fidelidade. Vendas em alta.
04‐ Declínio: Os consumidores já não estão mais entusiasmados e procuram por
alternativas. Neste momento as vendas sofrem uma queda brusca.
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 Marcas Próprias
Para determinar a marca do seu produto, o fabricante pode utilizar o seu nome
(marca de fabricante ou marca industrial), o nome de terceiros, tais como
distribuidores, atacadistas e instituições varejistas (marca de distribuidores) ou até
mesmo decidir por uma combinação dos dois (marca mista). Os fabricantes
impuseram por longo tempo o predomínio de suas marcas no mercado. Entretanto,
o recente fenômeno de formação e consolidação das grandes redes de
estabelecimentos atacadistas e varejo favoreceu o surgimento das marcas
próprias, que representam uma ameaça efetiva às marcas dos fabricantes. (PINHO,
2000)

Tem‐ se modificado o comportamento das famílias que vão desde os supermercados até
as lojas de material de construção. Nota‐se frequentemente nos carrinhos e cestas dos
consumidores uma certa quantia de produtos de marca própria, o que comprova a crescente
adesão dos brasileiros a esses produtos, que ganham cada vez mais espaço nas gôndolas e
prateleiras dos estabelecimentos.
Atualmente, os produtos de marca própria têm evoluído, mostrando aos seus clientes
características consistentes e esclarecendo o quanto é importante o posicionamento
evidente no Ponto de Venda, o quanto pode ser lucrativo a comercialização de seus
produtos e o verdadeiro valor que a marca agrega ao seu negócio. Para o consumidor, a
marca própria vai além de um simples produto, se iguala a um serviço, proporcionando ao
cliente adquirir produtos honestos, de qualidade e por um preço mais justo.
O preço justo deriva de uma escolha feita por parte dos fabricantes em disponibilizar
produtos sem marcas definidas, assim o termo Postponement que é traduzido como
postergação, adiamento, demora etc. Torna‐se eficiente e redutor de custos, uma vez que a
etiquetagem, ou seja, a marca exposta no produto é a do cliente/ varejista que faz o pedido
final.
O postponement de etiquetagem é potencialmente eficaz... Os produtos são
armazenados sem qualquer rótulo ou etiqueta que identifique sua marca. Estes só
são afixados mediante a chegada de um pedido de cliente especificando a marca
desejada. Um exemplo de produto em que há possibilidade de se usar
o postponement de etiquetagem é a massa de tomate em lata. Fabricantes
frequentemente vendem esse produto sob diferentes marcas, como, por exemplo,
marcas de clientes varejistas, além de marca própria. (ZINN, 1990)

Com isso, a marca própria tornou‐se uma maneira mais vantajosa de oferecer aos
clientes, um produto de qualidade com preços justos. Dando, no entanto possibilidades as
empresas de diversificar seu portfólio de serviços.
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METODOLOGIA
Será realizada uma pesquisa descritiva, na qual buscará os problemas de uma
determinada situação, e por meio da observação permitirá a busca de melhorias das
práticas, analisando e descrevendo de maneira objetiva, através de entrevista. A pesquisa
descritiva tem o objetivo de observar e analisar os fenômenos em forma de registro, no qual
o perceber, com cuidado, não terá interferência do pesquisador, e analisar com que
frequência o fenômeno acontece. É importante que se faça uma análise completa desse
questionário para chegar a uma conclusão. (LAKATOS E MARCONI, 2000).
Outra pesquisa utilizada é a qualitativa, quando se busca percepções e entendimento
sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. É uma
pesquisa indutiva, isto é, o pesquisador desenvolve ideias e entendimentos a partir de
padrões encontrados nos dados. (BEUREN, 2003; MALHOTRA, 2001)
E por fim, a pesquisa quantitativa, que apura opiniões e atitudes do entrevistado, na
qual utilizará questionário como instrumento de pesquisa. Será representativa de um
determinado universo de modo que os dados possam ser generalizados e projetados para
aquele universo.
A pesquisa foi realizada com 50 funcionários da área de vendas da empresa
utilizando‐se de questionário como instrumento de pesquisa com perguntas fechadas e
abertas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
De acordo com os questionários quando colocado em perguntas abertas, se a marca
própria da empresa está compatível com suas concorrentes (marcas líderes de mercados)
em relação às estratégias utilizadas, em média 40% dos entrevistados julgaram a marca
como sendo inovadora e compatível com os concorrentes supracitados, mantendo um
design arrojado e impactante ao cliente no momento da compra. Já 57% avaliaram que a
marca não possui campanha de marketing adequada na mídia, além de não obter parâmetro
de comparação com as marcas concorrentes. Já 3% não opinaram.
Com isso, observou‐se que quanto ao produto, depois que o cliente tem um contato
direto com ele, pode ocorrer que esse venha a adquiri‐lo, pois vê o produto como muito
semelhante aos das marcas famosas. Já o esforço de marketing na visão dos vendedores
deixa a desejar.
Em outra questão pediu‐se sugestões aos vendedores quanto à possibilidade de
melhorar as vendas dos produtos da marca própria e no geral. Grande parte dos
entrevistados 97% dos que opinaram, explanaram as seguintes sugestões internas: aumento
de comissão dos vendedores para 1% e aumento da garantia estendida dos produtos.
Sugestões externas: divulgação mais acentuada na mídia, dentre outros. Enquanto 3% não
responderam a pergunta.
No que se refere às perguntas fechadas, segue a análise a partir dos gráficos a seguir:
foi questionado ao corpo de vendedores se eles já haviam feito treinamento sobre a marca
com respostas de sim e não. E para o grupo que obteve o treinamento foi questionado sobre
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o nível de clareza nas informações desse treinamento. Resultados no gráfico a seguir:

Gráfico 02: Treinamento dos profissionais de vendas sobre a marca própria e
clareza na mensagem do treinamento.
Fonte: Autores (2013)
Diante do exposto no gráfico 02, constata‐se que 54% dos entrevistados receberam
treinamento sobre os produtos da referida marca e 46% não tiveram nenhuma orientação.
Sendo esse um percentual muito alto de profissionais da área de vendas que não tiveram
contato com instruções adequadas sobre os produtos, dificultando assim as vendas de tais
produtos. Dos que receberam treinamento, percebe‐se que 15% julgam não terem absolvido
de forma clara as informações transmitidas, em contrapartida, 85% entenderam com clareza
as mesmas informações.
Foi abordada também a questão da exposição dos produtos no ponto de vendas,
conforme gráfico abaixo.

Gráfico 03: Avaliação da exposição dos produtos no ponto de venda (PDV).
Fonte: Autores (2013)
No gráfico 03, nota‐se que os entrevistados julgam que a exposição do produto esta
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adequada e atrativa, e de fácil visualização o que pode ser constatado a partir dos seguintes
dados: 48% dos vendedores entrevistados dizem ser boa, 12% ótima, 8% ruim, 4% péssima e
30% regular. Esses resultados concordam com os objetivos do marketing, que é dispor dos
produtos, tornando‐os acessíveis aos clientes.
Outro ponto importante na memorização de marcas é o logotipo. O próximo gráfico
avalia o logotipo da marca própria da empresa na visão dos vendedores.

Gráfico 04: Análise do logotipo da marca.
Fonte: Autores (2013)
De acordo com o gráfico 04, 48% dos vendedores avaliam como atrativo o logotipo
da marca, enquanto a maioria dos entrevistados acham pouco atrativo ou estão indiferentes
ao logotipo do produto. Lembrando que os respondentes são os clientes internos da
organização, deve‐se levar em consideração que pode estar faltando um maior esforço de
marketing, em relação a querer vender os produtos da marca própria, uma vez que, se a
marca não consegue ser bem memorizada por parte dos vendedores, dificilmente será pelos
clientes externos.

Gráfico 05: Análise da embalagem dos produtos.
Fonte: Autores (2013)
O gráfico 05, aponta que 50% dos entrevistados avaliaram como atrativa a
embalagem dos produtos, enquanto 32% afirmaram ser pouco atrativas e 18% estão
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indiferentes ao tipo de embalagem do produto. À luz de Pinho, 2000, “As embalagens têm
por finalidade: vender, identificar a mercadoria, atrair o consumidor, criar confiança e ajudar
no transporte para garantir a qualidade do produto”.
A embalagem é um dispositivo também de comunicação, além de ajudar na
conservação e no transporte. Por isso que quanto mais atrativa e eficaz, mais aumenta a
possibilidade de seus produtos serem adquiridos. Neste quesito é necessária uma
reformulação ou estratégia, pois a embalagem em determinados produtos é extremamente
importante, sobretudo que esteja na memória das pessoas, ainda mais quando essas
pessoas são os vendedores e só metade admitiu que as embalagens são atrativas.
CONCLUSÃO
O recomendável para a criação de uma marca bem sucedida é que a identidade de
um negócio seja construída e sustentada sobre as características, qualidades, promessas e
entrega de produtos ou serviços. Além disso, a marca própria tem que estar de acordo com
os padrões do mercado, para que o produto sobreviva frente à competição acirrada.
Porém, durante a pesquisa foi possível constatar também a importância de alimentar
a motivação dos vendedores, pois essa se apresenta como ferramenta principal para que o
produto possa se destacar no mercado mediante às informações transmitidas aos clientes
no momento crucial entre escolher e comprar.
Baseado nos resultados obtidos com a pesquisa, detectou‐se que a equipe de vendas
não esta instruída para realização dessas, necessitando de treinamentos de inclusão e
reciclagem sobre a marca e seus produtos, para que estes adquiram confiança e segurança
para repassar as informações adequadas aos clientes. É necessário ainda, a implantação de
uma equipe de promotores exclusivos da marca para ampliação da mesma no ponto de
vendas.
Verificou‐se também que a empresa em questão precisa investir de maneira arrojada
na divulgação de seus produtos, tornando‐os uma marca forte e competitiva diante de seus
concorrentes, fazendo com que os clientes possam colocá‐los em paralelo com suas marcas
tradicionais.
Para fazer com que o produto ou o serviço seja vendido, é preciso, em primeiro lugar,
que ele atraia e retenha a atenção. Por isso é extremamente importante a aparência da
embalagem e da marca, considerando todos os aspectos visuais. A imagem deve convencer
o consumidor de que determinado produto ou fornecedor de serviços é a resposta exata as
suas necessidades.
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RESUMO
Um nível de serviço de excelência tem sido o objetivo de
muitas organizações, pois garante um diferencial
competitivo diante de seus concorrentes. Mas para
atingir um nível de serviço de excelência, é preciso que o
nível de serviço logístico dentro dos canais de
distribuição seja eficiente. Com base no exposto, o
presente artigo tem por finalidade conhecer a
percepção gerencial do nível de serviço logístico
existente entre os canais de distribuição de uma

empresa supermercadista do Rio Grande do Norte. A
pesquisa foi realizada através de uma abordagem
qualitativa, de caráter exploratório. A coleta de dados
foi realizada através de entrevistas estruturadas e
semiestruturadas com um gerente de logística da rede
supermercadista. Através da pesquisa foi possível
identificar que há gargalos existentes dentro do
processo logístico e o impacto que eles causam na
prestação
de
serviço
ao
cliente
final.

PALAVRAS‐CHAVE: Canais de distribuição, nível de serviço logístico, distribuição física.

PERCEPTIONS AND IMPRESSIONS OF LOGISTICS SERVICE LEVEL OF DISTRIBUTION CHANNELS OF
A COMPANY SUPERMARKET RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
A level of service excellence has been the goal of many
organizations because it ensures a competitive edge on
their competitors. But to achieve a level of service
excellence, we need the level of logistics service within
the distribution channels is efficient. Based on the
foregoing, this article aims to meet the managerial
perception of the level of existing logistics services
between the channels of distribution of a supermarket

company in Rio Grande do Norte. The survey was
conducted through a qualitative approach, exploratory.
Data collection was done through structured and
semistructured interviews with a manager of logistics
hypermarkets. Through research we found that there
exist bottlenecks within the logistics process and the
impact they have on the provision of service to the end
customer.

KEY‐WORDS: Distribution channels , level of logistics service, physical distribution .
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PERCEPÇÕES E IMPRESSÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
DE UMA EMPRESA SUPERMERCADISTA DO RIO GRANDE DO NORTE
INTRODUÇÃO
O aumento da competitividade e um mercado com clientes cada vez mais exigentes fez
com que houvesse uma necessidade das empresas estarem sempre buscando vantagens
competitivas. Nesse contexto, um nível de serviço de excelência tem se tornado um grande
diferencial quando se quer atender às exigências do mercado. Um dos fatores fundamentais para
se garantir o sucesso de uma organização é atender e se possível, exceder as necessidades e
expectativas dos clientes.
Mas para garantir um nível de serviço adequado para o consumidor final, é necessário que
o nível de serviço logístico dentro das organizações seja eficiente. O bom gerenciamento da
cadeia de abastecimento pode representar uma vantagem competitiva, uma vez que todo o fluxo
de informação e produtos passa pelos canais de distribuição antes de chegar ao consumidor final.
Por isso é de suma importância que o nível dos canais de distribuição seja eficaz para garantir ao
consumidor final que os produtos cheguem às lojas na quantidade certa, com o menor índice de
perdas e considerando o menor custo possível.
Como o nível de serviço logístico está diretamente ligado à satisfação dos clientes, é
necessário que a empresa tenha um bom monitoramento de todo o seu processo logístico. E
para isso, é necessário entender o nível de serviço logístico prestado pelos canais de distribuição
da organização, permeando e buscando conhecer quais as características dos processos
logísticos, suas estratégias e o que a empresa deseja atingir com elas, além de avaliar as
necessidades dos clientes internos.
APORTE TEÓRICO
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA
A distribuição é uma atividade muito importante para a logística, pois é o seguimento que
desloca os produtos desde a sua origem até o consumidor final. Por isso, ela tem recebido
bastante atenção dentro das organizações, porque ela é responsável por criar uma vantagem
competitiva para as empresas.
De acordo com Novaes (2007), distribuição física é o processo operacional e de controle
que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação até o ponto em que a
mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.
Corroborando assim com Novaes (2007) e Bertaglia (2009), que diz ser o processo de
distribuição à movimentação física de materiais, normalmente de um fornecedor para um
cliente, e esse processo pode ser dividido em funções mais nucleares como recebimento e
armazenagem, controle de estoque, administração de frotas e fretes, separação de produtos
carga de veículos, transporte, devoluções de matérias e produtos, entre outros.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

De acordo com Novaes (2007), a distribuição física de produtos é realizada com a
participação de alguns componentes físicos ou funcionais, tipo:
•
Instalações fixas (centros de distribuição, armazém); estoque de produtos;
veículos; informações diversas; hardware e software diversos; custos e pessoal.
Ainda para Bertaglia (2009), a distribuição física consiste basicamente em três elementos
globais que são:
•

Recebimento; Armazenagem; Expedição.

Figura 1

RECEBIMENTO

ARMAZENAGEM DE
PRODUTOS

EXPEDIÇÃO

Detalhando o procedimento da distribuição física
•
A função recebimento se inicia quando o veículo é liberado para descarregar um
produto ou material que está destinado ao armazenamento. Os recebimentos, quanto a sua
origem, podem ser classificados em importação, transferência entre fábricas e armazéns ou
centros de distribuição, transferências provenientes de terceiros e devolução de clientes;
•
A função do armazenamento é que após o recebimento, os itens são armazenados
em locais específicos no armazém ou centro de distribuição;
•
A expedição corresponde ao processo de separar os itens armazenados em um
determinado local, movimentando‐os para outro lugar com objetivo de atender a uma demanda
especifica.
Ainda de acordo com seus conceitos, é preciso que haja um planejamento de ações que
orientarão os recursos da distribuição em relação às necessidades de distribuição especificadas
pela demanda, seguindo o processo de práticas de negócio no planejamento da distribuição:
Para isso, é necessário promover a interação consistente entre as organizações do
processo para identificar disfunções e oportunidades, a fim de obter respostas rápidas e
eficientes para as necessidades da distribuição, como também avaliar alternativas que viabilizem
o atendimento no plano de distribuição; construir relacionamentos com clientes para estabelecer
e nivelar expectativas quanto ao prazo de entrega e a disponibilidade de produto; reduzir
retornos de produtos com a eliminação de condições especiais de negociação promovidas por
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vendas; elaborar previsões em conjunto com os clientes para reduzir incertezas; estabelecer
regras claras para os pedidos urgentes e não planejados, que somente devem ser aceitos a partir
do momento que não signifiquem um impacto no atendimento aos demais clientes existentes no
processo, obedecendo a uma classificação de prioridades estabelecidas pela organização.
Tem‐se que tentar utilizar a tecnologia de informação para trocar dados e avaliar
inovações tecnológicas que possam agregar valor ao processo, como controles lógicos por meio
de códigos de barras ou radiofrequência; otimizar a demanda e recursos, visando o serviço ao
cliente; estabelecer prioridades de entrega baseadas no relacionamento com clientes; alocar
produtos considerando métodos de entrada e saída do produto terminado no armazém, por
exemplo, o método FIFO que é o primeiro que entra é o primeiro que sai.
Além disso, fazer uso dos sistemas integrados que possam ajudar a equilibrar a demanda
em relação aos recursos da cadeia de abastecimento; colaborar com os departamentos e as
organizações que, de alguma forma, afetam as atividades da cadeia de abastecimento, tais como
clientes, fornecedores, produção, vendas, marketing, distribuição e compras; sincronizar os
sistemas de planejamento e sistemas transacionais, como por exemplo: Enterprise Resource
Planning (ERP), que são sistemas de informação que agrupam todos os dados e processos de uma
organização em um único sistema. .

Para que se possa atingir o objetivo geral da distribuição física, que consiste em levar o
produto certo para os lugares certos e no momento certo com um nível de serviço desejado e
pelo menor custo, é preciso que as empresas elaborem um plano de distribuição. É justamente
esse plano que vai definir as ações que serão tomadas para que os recursos de distribuição
possam suportar os requerimentos de entrega.
Segundo Novaes (2007), há um certo paralelismo e uma correlação estreita entre as
atividades que constituem a distribuição física de produtos e os canais de distribuição, conforme
podemos ver na figura 2 a seguir:

Figura 2, paralelismo segundo o autor, p. 125. Novaes (2007).
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
O canal de distribuição é o meio de transferir as propriedades do produto do fornecedor
inicial ao consumidor final. Os canais são formados através de diversas formas de
comercialização dos produtos. De acordo com Novaes (2007), as principais situações de formação
dos canais são:

O fabricante abastece diretamente as lojas de varejo; o fabricante possui seus próprios
depósitos ou centro de distribuição e, a partir desses pontos, abastecem as lojas de varejo; o
fabricante abastece os centros de distribuição dos varejistas, que por sua vez abastecem as lojas;
o fabricante distribui seus produtos para o centro de distribuição de um operador logístico, que
posteriormente faz a entrega nas lojas de varejo.
Dentro da visão do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply chain managemet),
os canais de distribuição desempenham quatro funções básicas (DOLAN 1999).


Indução da demanda; satisfação da demanda; serviço de pós venda; troca de informações.

Inicialmente as empresas precisam induzir a demanda de seus produtos, depois
comercializam esses produtos para satisfazer essa demanda. Os serviços de pós‐venda vêm em
seguida e por fim o canal possibilita a troca de informações ao longo da cadeia, que fornece um
feedback (resposta) para os fabricantes e varejistas. Os canais devem ser planejados de acordo
com o mercado que desejam atingir e as necessidades de seus clientes. Segundo Bertaglia (2009),
para realizar o processo de planejamento e desenvolvimento dos canais de distribuição é
necessário analisar alguns fatores como:
•

Mercado;

•

Concorrência;

•

Conjuntura econômica;

•

Normas e regulamentos governamentais.

Pois, a implementação com êxito da estratégia do canal de distribuição, faz com que se
tenha sucesso no mercado.
De acordo com NOVAES (2007), existem três estruturas de canais:
•

CANAIS VERTICAS:

“A → canal único no pequeno varejo; B → canal único, po “Avon”; C → canal único pico
do grande varejo” (NOVAES, 2007. p. 129).
Nesse tipo de canal, a responsabilidade vai sendo transferida de um seguimento da cadeia
de suprimento para o seguinte.
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•

CANAIS HÍBRIDOS:

Nesse tipo de estrutura, uma parte das funções ao longo do canal é executada em
paralelo por dois ou mais elementos da cadeia de suprimentos.
•

CANAIS MÚLTIPLOS:

Esse tipo de estrutura permite uma maior competitividade da cadeia, uma vez que
permite que o consumidor adquira seus produtos de qualquer elo do canal, permitindo uma
melhoria nas condições globais de competitividade da cadeia.
NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO
O nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviço é gerenciado.
É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma. É o desempenho oferecido
pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. O nível de serviço
logístico é fator chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a
seus clientes para assegurar sua fidelidade (BALLOU, 1993. p. 73).

Segundo Christopher (2001) as empresas que desejarem sucesso competitivo devem se
preocupar em gerenciar processos que fornecem valor ao cliente, já que esta é a chave para o
sucesso mercadológico. O serviço logístico está diretamente ligado à satisfação do cliente. Ainda
para ele, “o cliente pode ser influenciado pelo preço ou pelas características percebidas. Porém,
o mais importante pode ser a disponibilidade. Em outras palavras: existe o produto em estoque?
Posso levá‐lo agora?”.
O produto logístico é um conjunto de características que pode ser manipulado pelos
profissionais da logística. Pode ser criada uma vantagem competitiva, uma vez que as
características do produto logístico podem ser arranjadas e rearranjadas para melhor posicioná‐
las no mercado. Os clientes respondem com a sua fidelidade. (BALLOU, 1993).
SERVIÇO AO CLIENTE
De acordo com Christopher (1998), serviços logísticos são todas as atividades necessárias
para receber, processar, entregar e faturar os pedidos dos clientes e fazer o acompanhamento de
qualquer atividade em que houve falha.
Para analisar os serviços logísticos é preciso que os gestores coordenem todas as etapas
envolvidas no processo logístico. Conforme a análise de Heskett (1971: 141‐145), os itens que
estão envolvidos no serviço ao consumidor são:
˗
Tempo decorrido entre o recebimento de um pedido no depósito do fornecedor e
o despacho do mesmo do depósito;
˗
Lote mínimo de compra ou qualquer limitação no sortimento de itens de uma
ordem recebida de um fornecedor;
˗

Porcentagem de itens em falta no depósito do fornecedor;
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˗

Proporção de bens que chegam ao cliente em condições adequadas para a venda;

˗
Porcentagem de clientes atendidos ou volume de ordens entregues dentro de
tempo desde a recepção do pedido;
˗

Facilidade e flexibilidade com que o cliente pode gerar o pedido.

O resultado dos serviços é a soma de todas as atividades realizadas desde o planejamento
logístico até a comercialização dos produtos pela empresa, com isso o resultado desta relação
será o nível de serviço que uma empresa oferece aos seus consumidores.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O procedimento metodológico deste estudo se caracteriza por um estudo de caso, com
uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, que, segundo Gil (2002), tem
como objetivos: proporcionar uma melhor visão do problema ou torná‐lo mais específico, obter
informações acerca de técnicas de coletas de dados e interpretação dos dados. Além disso, a
pesquisa bibliográfica permitirá que se estabeleça um modelo teórico de referência e contribuirá
na determinação das variáveis e elaboração do plano geral da pesquisa.
A parte exploratória da pesquisa foi efetivada através de dados secundários, artigos, livros
e revistas especializadas na área de logística, que secundo Lakatos e Marconi (2000), serviram
para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram
realizados a respeito e quais são as opiniões existentes sobre o assunto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A economia do Rio Grande do Norte esta em ascensão principalmente por causa do
turismo e dos investimentos realizados no setor imobiliário, com isso a uma demanda de
investimentos no setor de comércio e alimentos e de produtos de primeira necessidade. Segundo
a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (ASSURN), esse é o perfil do setor
supermercadista do RN.
Perfil do setor supermercadista no RN

Empresas associadas à ASSURN

120

Faturamento do setor

R$ 1,570 bilhão

Supermercados

R$ 765,8 milhões

Hipermercados

R$ 614, 8 milhões

Lojas de conveniência

R$ 193,7 milhões

Fonte: ASSURN
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A rede de supermercado é a maior do estado do RN, dispõe de 8 lojas e um super
atacado. Para atender a demanda das suas lojas a empresa conta com um centro de distribuição
próprio que tem uma are construída de 18.053 m², estacionamento com 100 vagas para carretas,
20 baías para recebimento simultâneo de mercadorias e uma estrutura de porta pallete com
capacidade para 14 mil palletes. O centro de distribuição está localizado em um ponto
estratégico na grande Natal para que as entregas sejam realizadas com maior rapidez e menor
custo possível. O processo de distribuição física da empresa acontece através do canal vertical
que de acordo com Novaes (2007), faz com que a responsabilidade se transfira de um
seguimento da cadeira de suprimentos para o seguinte.
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO SUPERMERCADO NORDESTÃO:

Fonte: Autores , 2014
Detalhando o processo de distribuição ficica entre os canais:
As mercadorias chegam da indústria para o CD diariamente. Alguns fornecedores têm dia
e horário certo para a entrega. São 30 horários diários de recebimento conforme controle de
gerenciamento de validade. A empresa conta com um sistema de informação que lhe permite
uma integração das lojas com o CD. Ao final do expediente de cada loja é gerado o relatório de
vendas e a quantidade de mercadorias que será abastecida no outro dia. Segue abaixo a tabela
descritiva da grade automática de entregas das lojas, na qual informa a quantidade de carros que
serão entregues em cada loja e a quantidade de toneladas.
Grade automática de entregas do dia 07/05/2014
Loja

Quantidade de carros

Volume de caixa

Tonelada

Loja 1

2

2722

15,61

Loja 2

2

2161

11,71

Loja 3

6

5228

32,04

Loja 4

4

5088

25,72

Loja 5

6

5468

32,82
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Loja 6

3

3464

16,16

Loja 7

4

5361

30,51

Loja 8

2

2380

10,21

Loja 51

4

289

2,45

TOTAL

33

32.161

177,22

No entanto, há um gargalo que impede a total eficiência do nível de serviço logístico entre
os canais. A empresa não tem um horário definido para a entrega de produtos de mercearia seca
em cada loja e isso faz com o que muitas vezes ocorra atraso nos processos logísticos internos
das lojas. O tempo estipulado para que o caminhão faça a descarga das mercadorias em cada loja
é de no máximo 30 minutos. Porém, como os horários de entregas dos produtos oriundos do CD
não são definidos, acontecem problemas no recebimento dessas mercadorias devido às baias
estarem ocupadas com produtos de fornecedores locais que entregam direto nas lojas. Com esse
problema, o tempo de permanência dos caminhões no recebimento aumenta e
consequentemente gera atrasos nas demais entregas.
Embora haja alguns atrasos pelos motivos explicados anteriormente, a rede de
supermercados Nordestão está sempre em busca de melhorias no seu processo logístico. O
supermercado implantou em uma de suas lojas um plano piloto que visa uma maior agilidade nos
processos de distribuição física. Através deste plano algumas ações foram implementadas:
•
Agendamento dos fornecedores locais, com horarios de entregas ate 12 horas;
agendamento dos carros vindos do CD, a partir das 13 horas ate as 20 horas; melhoria na gestão
de pedidos; criação de uma baia climatizada; aumento no quadro de funcionários (com a
contratação de mais 5 conferentes).
Após a implantação dessas ações, verificou‐se uma maior eficiência nos processos,
fazendo com o que o tempo das entregas fosse reduzido pela metade. Porém para atingir um
nível logístico de excelência, seria ideal que essas ações fossem implantadas em todas as lojas da
rede. Mas essas ações exigem alguns investimentos em estrutura e demandam um alto custo e
além disso, algumas lojas têm particularidades específicas como a falta de espaço para o
crescimento estrutural, dificultando a implantação deste projeto.
Mas, há por parte dos gestores uma filosofia de gerenciamento, de buscar uma sinergia
entre os setores da empresa, para atender as atuais e futuras expectativas dos clientes e com
isso agregar valor à marca. Por isso, a empresa está sempre em busca de melhorias nos seus
processos logísticos, como a ampliaçao e construçao de novas lojas para garantir um nível de
serviço elevado ao cliente final.
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CONCLUSÃO
Observa‐se que a eficiente gestão dos processos logísticos é um diferencial competitivo para as
empresas, principalmente no que diz respeito à reduçao dos custos e aumento do nível de
serviço. Portanto, é fundamental que o gerenciamento dos canais de distribuiçao seja eficiente
para garantir que os produtos cheguem até o consumidor final no tempo certo, na quantidade
certa e na qualidade desejada. A percepçao gerencial da qualidade do nível se serviço entre os
elos dos canais distribuitivos é fundamental para descobrir gargalos existentes dentro do
processo de distribuiçao e com isso aumentar a eficiência do processo. Através do estudo
realizado foi possível identificar os gargalos existentes dentro do sistema logístico da empresa e
perceber o impacto que eles causam na prestaçao de serviço ao consumidor final. Além disso, o
estudo mostrou que há por parte dos gestores da empresa a preocupaçao de estar sempre em
constante busca pela eficiência dos processos.
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RESUMO
A mortalidade empresarial em micro e pequenos
negócios têm sido objeto de discussão e formulação de
políticas públicas por parte das autoridades
governamentais do país, que têm concedido apoio e
tratamento diferenciado para que os empreendimentos
se desenvolvam, gerando lucros aos empresários e
empregos à População Economicamente Ativa brasileira,
o que tem fortalecido os setores do comércio, serviço e
indústria da nação. Por meio de questionários que visem
apurar a gestão empresarial e o grau de inovação das
empresas pode ser gerado um relatório contendo um
plano de ação para apontar oportunidades de melhoria
para o negócio. Esse artigo mostra o resultado da
pesquisa realizada por um estudioso, ao qual se
denominou Agente de Apoio à Inovação, que é um

profissional graduado em administração de empresas,
com conhecimento sobre gestão e na aplicação da
metodologia de inovação empresarial propagada pelo
Manual de Oslo (1997). Foram pesquisadas 04 (quatro)
Micro e Pequenas Empresas, do ramo de confecções, na
cidade de Aracaju, nos setores de serviço, comércio e
indústria. Os resultados apontaram pela fragilidade na
gestão empresarial e pela pouca inovação que
empreendimentos desse porte possuem em suas
práticas empresariais, sejam elas no modus operandi, no
marketing, nos processos de produção ou na prestação
de serviços ao mercado. Conclui‐se ainda que um
acompanhamento profissional mais próximo a esses
empreendimentos poderiam conduzi‐los a maior
inovação e propensão a registrar patentes.

PALAVRAS‐CHAVE: Empresas, empresário, inovar, pesquisa, patente.

INTRODUÇÃO
O alto grau de mortalidade em Micro e Pequenas Empresas tem sido estudado e analisado por
entidades governamentais, que enxergam nas MPEs condições para alavancar economias locais.
Inovar virou sinônimo de fazer diferente para obter maiores parcelas de mercado e livrar‐se
da estagnação que pode sucumbir uma empresa a falência.
Sem muito desprendimento financeiro é possível agradar os clientes com novos métodos de
produção e máquinas mais eficientes, que geram produtos e serviços diferenciados da
concorrência.
A inovação é fator determinante para que pequenos negócios possam elevar suas receitas e
aumentar sua produtividade.
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A partir de questionários estruturados é possível medir o grau de inovação de uma
organização, bem como identificar oportunidades de melhorias que não tem sido bem
aproveitadas.
Através de um plano de ação bem delineado o empresário pode entender que registrar a
marca de sua empresa não é tão complicado quanto parece e que a quantidade de recursos
disponibilizados pelas entidades de fomento à pesquisa para financiar novos produtos exige não
mais que uma simples boa ideia com utilização prática.
Com a inovação as possibilidades passam a se abrir mais para a criação de patentes, bem
como para meios criativos de utilizar o marketing e o apoio de ferramentas de gestão.
Esse artigo é resultado da aplicação de questionários de pesquisas para medir o grau de
desenvolvimento de 04 (quatro) empresas sergipanas, através de indicadores que consideram a
gestão empresarial e os elementos inovadores que elas disponibilizam ao público, em vantagens
competitivas que podem ser medidas através da metodologia disseminada pelo Manual de Oslo
(1997).
MATERIAL E MÉTODOS
Do universo de empresas legalizadas no território sergipano, buscou‐se no mercado 04
(quatro) Micro e Pequenas Empresas, cujas atividades econômicas fossem relacionadas às
atividades de confecções e que estivessem interessadas em ser alvo de pesquisa.
Essa etapa correspondeu à análise do cadastro de empresas junto à base de dados do
SEBRAE/SE, com empreendimentos que demonstraram pré‐disposição na oportunidade de ser
pesquisadas.
Após essa etapa, com as empresas já tendo sido contatadas e concordando em ceder
informações, foram realizados diagnósticos empresariais e de aferição do grau de inovação,
através de questionários estruturados.
Os diagnósticos foram elementos‐chaves para verificar os pontos fracos, pontos fortes, as
oportunidades e ameaças enfrentadas pelas MPEs, para assim poder direcionar os gestores em
direção às melhores soluções técnicas a serem adotadas, tendo em vista a correção dos rumos da
organização a uma gestão inovadora.
O questionário de diagnóstico empresarial foi divido em tópicos:
a) Técnico/econômicas – histórico de participação do empresário em outras empresas,
eventuais usos de empréstimos bancários ou se a empresa planejava pleitear algum
financiamento para aplicar em desenvolvimento de projetos de pesquisa;
b) Gestão empresarial ‐ estratégias e planos, parcerias firmadas, finanças e custos;
c) Gestão ambiental – aplicação da legislação, existência de projetos de reciclagem, eventual
plano de tratamento de resíduos;
d) Design – interesse em desenvolvimento de produtos, patentes, registro de marcas;
e) Tecnologia da Informação – desenvolvimento de softwares específicos, sistema de gestão
integrado;
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f) Gestão da Inovação – outras características atinentes à inovação na visão do gestor, como
aquisição de máquinas e equipamentos, histórico da empresa em relação a lançamentos de
produtos tecnologicamente novos ou aprimorados, diferenciais competitivos da empresa;
g) Gestão produtiva – grau de automação da empresa, redução de desperdício, saúde e
segurança do trabalho, metrologia, qualidade (5S, certificação de produtos/processos).
Já o questionário para diagnosticar o grau de inovação usou uma metodologia elaborada em
função do Manual de Oslo, através da busca de respostas a uma série de dimensões dispostas na
obra, a saber:
a) Oferta – novos produtos, resposta ao meio ambiente, design, inovações tecnológicas;
b) Plataforma – sistema de produção, Versões de produtos;
c) Marca – proteção da marca;
d) Clientes – identificação dos clientes, uso da manifestação dos clientes;
e) Soluções – soluções complementares, integração de recursos/produtos/serviços;
f) Relacionamento – informatização para se relacionar com os clientes;
g) Agregação de valor – uso de produtos e processos já existentes para adotar novas formas
de gerar receitas;
h) Processos – melhoria dos processos, sistemas de gestão, certificações, softwares de
gestão, aspectos ambientais, gestão de resíduos;
i) Ambiência inovadora – uso de consultorias ou de apoio de entidades, participação da
empresa em eventos e associações técnicas, produtos patenteados, know how, pagamento de
royalties por invenções, uso de programas de apoio do governo.
A etapa seguinte correspondeu a elaboração de relatórios, produzidos a partir das respostas
aos questionários.
A partir do relatório foi efetuado um plano de ação, no qual foram listadas as ações que
deveriam ser executadas para que a inovação fosse efetivada na organização.
Por último, já com o plano de ação disposto e em pleno acordo com os empresários, houve a
sintonização da empresa com a solução.
Ou seja, proporcionou às quatro empresas optar por trabalhar alguns pontos listados no plano
de ação, os quais foram livremente acordados entre os empresários e o Agente de Apoio à
Inovação.
Em caso de se constatar outros problemas na gestão empresarial em que o Instituto Federal
de Sergipe não possuísse know how suficiente para solucionar, a empresa seria direcionada para
buscar soluções junto ao SEBRAE, SENAI, SENAC e demais entidades promotoras da inovação no
estado de Sergipe.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para efeitos de mensuração e melhor entendimento, resolveu‐se distribuir os resultados das
04 (quatro) empresas pesquisadas de forma agrupada em função dos questionários.
Assim, primeiramente identificam‐se os resultados gerais obtidos com o diagnóstico
empresarial e após, de forma agregada, é explicado o resultado da aplicação do questionário
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“grau de inovação”, para em seguida realizar a discussão sobre a viabilidade dos diagnósticos na
identificação de oportunidades de melhorias para essas empresas.
Como já foi mencionado, as quatro empresas operam no ramo de confecções, porém ofertam
produtos/serviços diferentes entre si, não sendo concorrentes diretas umas das outras.
A empresa 1 produz e comercializa modinha feminina, como camisetas, vestidos, blusas,
calças e shorts de modelos variados. Seu diferencial competitivo é fornecer produtos voltados
para mulheres acima do peso.
A empresa 2 fabrica e comercializa jalecos feitos com exclusividade, inclusive com detalhes
sob medida para os clientes.
A empresa 3 oferece treinamento em corte e costura. Seu diferencial é possibilitar aos alunos
acesso ao armarinho e malharia instalados na empresa, assim como prestar consultoria a
negócios do segmento têxtil e de confecções.
A empresa 4 está inserida no segmento de uniformes profissionais e ternos sociais. O
diferencial do negócio é a possibilidade de produzir peças com cortes e acabamentos desenhados
pelos próprios clientes.
Em relação ao diagnóstico empresarial, na Empresa 1 as áreas mais distantes da situação ideal
estão ligadas à redução de desperdício, liderança, estratégias e planos. Tais aspectos tiveram
baixa presença no negócio.
Verificou‐se que a empresa é deficiente em adotar procedimentos que visem melhorar a
destinação final de seus resíduos, bem como monitorar com mais efetividade o estoque de
matéria‐prima e consumo de energia e água.
Planejamento e capacidade de liderança são outros fatores que merecem análise. A empresa
precisa acompanhar melhor as novas formas de gestão para agregar valor a seus produtos, bem
como engrandecer sua marca e imagem no mercado.
Na Empresa 2 as áreas mais distantes da situação ideal foram identificadas como estando
ligadas a estratégias e planos, gestão ambiental, redução de desperdício, saúde e segurança no
trabalho, metrologia, qualidade e gestão da inovação.
Na Empresa 3 as áreas mais preocupantes estão ligadas à parcerias, redução de desperdício,
estratégias e planos. Tais aspectos apresentaram presença relativa baixa, constatando que a
empresa é pouco eficiente em monitorar com o estoque de matéria‐prima e consumo de energia
e água, bem como apresenta dificuldade em buscar parceiros para promover sua participação no
mercado.
Estratégias e planos são outros fatores que merecem análise. Assim como a empresa 1, este
empreendimento precisa acompanhar mais com mais ênfase as novas formas de gestão para
agregar valor a seus serviços, bem como engrandecer sua marca e imagem no mercado.
Na Empresa 4 as áreas mais distantes da situação ideal estão ligadas à qualidade, metrologia,
finanças e custos, saúde e segurança no trabalho, tecnologia, estratégias e planos. Estes aspectos
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constataram que a empresa não está atenta de modo eficaz às normas de produção, bem como
às leis vigentes da entrega do produto ao consumidor final.
A empresa é pouco eficiente em fazer controles financeiros, mensurar custos e despesas que
incidem sobre a formação do preço e em utilizar mecanismos de informática para organizar e dar
maior praticidade aos recursos de que dispõe.
Recentemente, o empreendimento utilizou consultoria em saúde e segurança no trabalho.
Porém, durante a aplicação do diagnóstico não foram evidenciados, por exemplo, a existência de
extintores de incêndio nas instalações ou utilização de equipamentos de proteção à saúde dos
trabalhadores. Fatores que podem comprometer a qualidade de vida das funcionárias.
Já em relação ao diagnóstico grau de inovação, das dimensões analisadas aquelas que tiveram
mais assertividade dentro do conjunto das 04 (quatro) empresas pesquisadas, ou seja, os meios
mais usuais de promover a inovação atualmente pelas empresas pesquisadas são:
Em primeiro lugar, a Dimensão Plataforma, que trata da habilidade em utilizar os recursos
semelhantes dentro da própria empresa, como máquinas, tecidos, recursos humanos, para
oferecer diferentes produtos/serviços ao mercado.
Constatou‐se que as empresas pesquisadas possuem em suas linhas de fabricação, ou no
oferecimento de serviços aos clientes, diversificados meios de oferecer valor agregado ao cliente,
o principal refere‐se ao uso de tecidos e recursos humanos para gerar peças com diferentes
cortes e acabamentos, o que torna o empreendimento inovador dentro do seu meio de atuação,
segundo o Manual de Oslo (1997).
A Dimensão Relacionamento é outra que teve destaque. Originalmente denominada de
“experiência do cliente”, leva em conta tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta
de algum modo, ao interagir com a empresa em todos os momentos. (Manual de Oslo, 1997).
E‐mail, site, vitrine para exposição de produtos, catálogos foram os principais itens listados
nessa dimensão.
A Dimensão Marca assumiu importância no conjunto de respostas como sendo uma
ambiência inovadora nas empresas pelo fato dos empreendimentos terem alavancado outras
oportunidades de negócio ou usar outros negócios para valorizar a marca.
A empresa 2, por exemplo, possui a marca registrada no INPI e aplica a identificação visual em
suas operações, como fachada, site, cartão de visita, talão de nota fiscal.
Observa‐se que as dimensões que não atingiram assertividade alta no questionário são
aquelas que mais necessitam de ações corretivas, para aumentar a inovação dentro do negócio e
evitar que algumas áreas se sobressaiam em relação às demais.
Através das respostas aos questionários e no final do relatório, quando é traçado um plano de
ação, caracterizam‐se os problemas que precisam ser corrigidos e os resultados que se espera
alcançar.
As 04 (quatro) empresas fizeram opção por ações simples, como capacitação empresarial no
SEBRAE, em cursos como “atendimento ao cliente” ou “técnicas de vendas”.
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Devido ao escasso tempo para aplicar os questionários, montar relatórios, propor ações às
empresas e acompanhar o processo de inovação empresarial, não se obteve resultados
significativos evidentes da inovação após as sugestões oferecidas, nem se mensurou de que
forma o impacto das ações auxiliou na melhoria da produtividade, lucro, satisfação de clientes e
geração de empregos.

CONCLUSÕES
O estudo feito com as 04 (quatro) empresas do ramo de confecções demonstrou uma certa
singularidade quando aplicado o questionário grau de inovação, devido ao fato de que elas
operam em um ambiente de negócios muito próximo.
Além disso, verificou‐se que as empresas pesquisadas possuem baixo grau de inovação,
devido a restrições de mercado e por não possuírem recursos avantajados para pesquisa e
desenvolvimento de produtos, sendo esse tipo de aplicação mais voltado para empresas de
grande porte no estado de Sergipe.
Pelo fato de não possuírem departamentos de P&D, tais empresas operam com aplicações
voltadas para o cotidiano e observando tendências que surgem com os programas de TV, revistas
e mídias eletrônicas.
O diagnóstico empresarial constatou diversos problemas relacionados a gestão da Micro e
Pequena Empresa, sobretudo a pouca eficiência em lidar com aspectos financeiros e qualidade
na fabricação dos produtos acabados e nos estoques dos tecidos, malhas e aviamentos.
Assim, constata‐se que o uso de questionários torna‐se viável para descobrir pontos fracos e
ameaças, visando a neutralizá‐los, eliminá‐los ou torná‐los pontos fortes para o negócio.
Isso ocorre através do plano de ação, que se bem aproveitado poderá levar os
empreendimentos a serem mais inovadores tecnologicamente e propensos a participar de editais
para financiamentos de equipamentos, máquinas ou mesmo registrar patentes.
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RESUMO
As redes sociais favorecem a comunicação entre
pessoas, em tipos de contextos variados, e são
consideradas uma ferramenta relevante no processo de
comunicação, socialização e integração no âmbito
escolar. O objetivo do artigo é analisar os impactos da
utilização das redes sociais por parte de alunos e
servidores, em geral, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) –

Campus São Gonçalo do Amarante. A metodologia
utilizada na pesquisa é descritiva de cunho qualitativo,
utilizando‐se de entrevistas semiestruturadas para
obtenção dos resultados. Os principais resultados
denotam uma elevada utilização das redes sociais por
parte dos servidores e alunos, integrando a comunidade
escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Redes sociais, escola, integração.

SOCIAL NETWORKS UTILIZATION LIKE SCHOOL INTEGRATION

ABSTRACT
Social networks foster communication between
people in different kinds of contexts, and are
considered an important tool in communication,
socialization and integration in the school process.
The objective of this paper is to analyze the
impacts of the use of social networks for students
and servers in general, the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Rio Grande

do Norte (IFRN) ‐ Campus São Gonçalo do
Amarante. The methodology used in the research is
descriptive qualitative study, using semi‐structured
interviews to obtain the results. The main results
denote a high utilization of social networks by
servants and students, integrating the school
community.

KEY‐WORDS: Social networks, school, integration.
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UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO FORMA DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR
INTRODUÇÃO
Partindo do princípio de que comunicação social é o estudo do funcionamento da relação
entre a sociedade e os meios de comunicação de massa, quais sejam: revista, jornal, televisão e,
principalmente, a internet é que nos aportamos a falar acerca da relevância da comunicação
social. Esta, com as tecnologias da informação e da comunicação, vêm evoluindo
aceleradamente, ditando novas formas de relacionamento escolar.
Vivencia‐se a era dos avanços da informação e comunicação constante, que exigem cada
vez mais do indivíduo a apropriação e integração desses conhecimentos. Já não se pode ignorar
essa realidade e, em particular, o impacto que as redes sociais causa na vida dos jovens em
termos de comunicação social. A utilização da tecnologia, na escola, faz‐se necessário, pois
alunos, professores e funcionários estão vivenciando, dentro e fora dela, grande quantidade de
recursos tecnológicos (computador, celular, tablets, entre outros). Com estes, a quantidade de
informação vem aumentando a cada dia, fazendo com que a utilização das tecnologias torne‐se
indispensável para ampliação dos relacionamentos, troca de informações e compartilhamento de
conhecimentos.
Nesse contexto, surgem as redes sociais como: Facebook, Twitter, Myspace, Linkedin e
Youtube. Ferramentas que vieram revolucionar a área da comunicação social, permitindo que
vários tipos de conteúdos sejam criados ou compartilhados com velocidade. Possibilitando aos
usuários uma gama de recursos tanto para o entretenimento, como para o trabalho acadêmico,
tais como: criações de grupos específicos, onde funcionários, alunos e professores poderão, não
somente, podem interagir, mas vivenciar relacionamentos virtuais, pessoais e interpessoais. Tudo
isso, deverá configurar‐se em uma verdadeira revolução no processo de comunicação social
entre as pessoas que fazem parte da instituição.
Este artigo tem como objetivo analisar os impactos da utilização das redes sociais por
parte de alunos e servidores, em geral, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus São Gonçalo do Amarante. Evidenciando a importância da
comunicação social, em rede, como forma de integração escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO
As redes sociais foram inseridas na sociedade por meio de desenvolvimento das
tecnologias, sobretudo, a partir do advento da internet. Estas viabilizam a criação da interação
social a partir de elos entre os internautas no ciberespaço. Aqui, tem‐se a concepção do que é
rede, em sua essência, social. Faz‐se como comunidades virtuais “organizadas em torno de um
interesse ou finalidades compartilhadas, onde há interação comunicativa auto‐ definida”
(CASTELLIS, 1999). Desse modo, guia‐se esta análise a partir da concepção do autor e cientista
espanhol, Manuel Castellis, quando defende que as redes são canais virtuais, nos quais os
indivíduos compartilham seus valores e interesses comuns por meio da interação entre si.
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Do mesmo modo que Castellis (1999), o jornalista americano Rheingold (1996, P.20)
afirma que a expressão comunidade virtual “serve para designar grupos de pessoas que se
relacionam no ciberespaço através de laços sociais, onde haja interesses compartilhados, sentido
de comunidade e perenidade nas relações”. Ademais, as comunidades virtuais tornam‐se
ferramentas fundamentais no campo da educação, no sentido de promover e, principalmente,
fortalecer a interação e socialização escolar. No livro TECNOLOGIA EDUCACIONAL: DESCUBRA
SUAS POSSIBILIDADES NA SALA DE AULA, Leite (2010) ressalva que:
“A tecnologia deve estar também nas nossas escolas. Assim como a tecnologia para uso
do homem expande suas capacidades, a presença dela na sala de aula amplia seus
horizontes e seu alcance em direção á realidade...[...] A presença inegável da tecnologia
em nossa sociedade constitui a justificativa para que haja necessidade de sua presença
na escola”. (LEITE, p. 7, p.13, 2010)

Partindo da visão de Leite (2010) sobre as tecnologias, as quais, constituem‐se como
imprescindíveis no âmbito escolar, pode‐se acrescentar que a aprendizagem em sala de aula faz‐
se como consequência do relacionamento saudável entre alunos, professores e servidores em
geral, consolidado mediante o uso das redes sociais interativas tecnológicas. Portanto, esse novo
meio de comunicação, enquanto ferramenta de interação e socialização, apresenta‐se dentro e
fora da sala de aula, abrangendo, desse modo, todos os setores da escola: biblioteca,
laboratórios, grêmio estudantil, apoio acadêmico, refeitório, recepção, diretoria entre outros.
Além disso, as redes sociais tornam‐se um campo amplo e, principalmente, livres para a
circulação de informações que não estão relacionadas apenas com as disciplinas propedêuticas,
mas com diversos assuntos que permeiam a nossa sociedade.
Diante disso, a comunidade virtual amplia, no âmbito escolar, os horizontes da
informação e da aprendizagem cooperativa, à medida que se faz como um espaço de mecanismo
de ideias, discussões e posicionamento críticos acerca de assuntos inerentes à sociedade como:
corrupção, criminalidade e meio ambiente. Estas discussões proporcionam a criação de uma teia
de posicionamentos diferentes sobre determinados assuntos formando uma única rede de
opiniões que caracteriza‐se em inteligência coletiva. Para melhor entendimento deste conceito
usa‐se a visão de Pierre Lévy sobre inteligência coletiva, sendo como: “... uma inteligência
distribuída por toda parte incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta
em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, p.38,1998). Essas informações podem ser
veiculadas por meio de postagens, compartilhamentos, bate‐papos em redes sociais como
Facebook, Youtube, WatsApp, Twitter, Myspace entre outros.
Em outras palavras, além dos indivíduos que compõem o ambiente escolar estabelecerem
uma comunicação dentro da escola, terão, também, através das redes, o fortalecimento da
proximidade dos contatos virtuais de forma eficaz e mais eficiente. Edigar Morin, considerado um
dos maiores intelectuais contemporâneos, diz que “A tecnologia agiliza processos e,
principalmente, a busca pela informação; dessa forma, criam‐se no usuário novos tipos de
percepção e ritmos” (MORIN, 2002). Isso também se confirma na visão de Carlos Seabra quando
diz que “Hoje, são poucas as pessoas que ainda se correspondem por meio de cartas. A
comunicação com qualquer parte do mundo está muito mais rápida e dinâmica” (SEABRA, P. 6,
2010).
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Outro ponto relevante nesta análise é a perceptível utilização da liberdade de expressão
existente nas redes sociais, dando oportunidade para seus usuários falarem o que pensam sem
temor. Mesmo aquelas pessoas que possuem dificuldades nos relacionamentos presenciais,
encontram um espaço atraente nas redes. Desse modo, as comunidades virtuais, mudando a
concepção de relacionamento pessoal, pode mudar também a concepção de relacionamento
interpessoal, no sentido de mais pessoas interagirem entre si, transformando, assim, o convívio
no âmbito escolar. Neste sentido, pode‐se destacar a concepção de Adriano Teixera quando
afirma que:
“[...] as TRs trazem em si características que as diferenciam radicalmente das demais
tecnologias, permitindo apropriação crítica, protagonista e contrária à lógica
verticalizada das mídias de massa, possibilitando a valorização cultural e o
estabelecimento de processos de aprendizagem baseados numa cultura de rede”
(TEIXERA, p.20, 2010).

As situações e trabalhos bem elaborados com relações de forte interação geram, em um
espaço, uma transformação não só de um indivíduo, mas do grupo como um todo. A realização
de boas práticas nas relações entre as pessoas faz com que elas fortaleçam‐se de forma coletiva
e, consequentemente, tornem o ambiente escolar propicio para resultados positivos. Madge et
al. (2009) aponta que o aluno se envolve em conseguir as tarefas de aprendizado passadas pela
rede; Pasek e Hargittai (2009) afirmam que o aluno desenvolve uma atitude positiva sobre
aprendizado e Teixeira (2005) diz que, no ambiente escolar:
“ deve haver uma tensão entre o saber e o saber‐fazer da dimensão conteúdo e o saber‐
fazer que denominamos acadêmica que trata exatamente das competências transversais
para o ofício do aluno, que são atitudes hábitos que o levam a aprender a aprender.”
(TEIXEIRA, p.23, 2005).

A utilização dos resultados dessa análise tona‐se possível as contribuições para o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte‐ campus São Gonçalo do
Amarante, enquanto estudo de pesquisa sobre a interação e socialização escolar, por meio das
redes sociais.
METODOLOGIA
O presente estudo tem caráter descritivo e consiste em uma pesquisa de campo sobre a
utilização das redes sociais como forma de integração escolar no Instituto Federal do Rio Grande
do Norte (IFRN) ‐ campus São Gonçalo do Amarante. Partindo do princípio de que esse tipo de
pesquisa é desenvolvido nas ciências sociais e que o pesquisador, através de questionários,
entrevistas, observações, coleta seus dados, investigando os pesquisados no seu meio. É que se
propõe um questionário aberto, via entrevista, com alunos, funcionários e professores da
instituição, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 – Questionário utilizado na pesquisa
Pesquisa de Campo
1

Você faz parte de algum grupo social virtual

2

De que forma as redes sociais contribuem para a interação entre os indivíduos
no campus

3

Com que frequência você utiliza as redes sociais

4

Quanto tempo, em média, você passa conectado à uma rede social

5

Como as redes sociais podem facilitar a comunicação dos funcionários,
professores e alunos no campus

6

As redes sociais podem ser utilizadas como meio de aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Para este fim, pessoas que representam diferentes categorias nesse Instituto Federal
foram selecionadas, como: professores, alunos e funcionários. Objetivando ressaltar a
importância da utilização das redes sociais como forma de interação social e integração escolar.
Para efeitos desta pesquisa, foram utilizados os códigos com inicias A (alunos) e S (Servidores).
DISCUSSÕES
No intuito de se obterem os resultados foram direcionadas as seguintes questões aos
pesquisados: Você faz parte de algum grupo social virtual? De que forma as redes sociais
contribuem para a interação entre os indivíduos no campus? Com que frequência você utiliza as
redes sociais? Quanto tempo, em média, você passa conectado a uma rede social? Como as
redes sociais podem facilitar a comunicação dos funcionários, professores e alunos no campus?
As redes sociais podem ser utilizadas como meio de aprendizagem?
Na primeira questão, quando interpelados, todos os pesquisados afirmaram fazer parte
de algum grupo social virtual, assim, evidencia‐se a presença constante desse meio de
comunicação, nesta instituição, como fato consolidado em relação à utilização.
Para o segundo questionamento, foram observadas duas respostas oriundas de
servidores da instituição em questão, bem como uma resposta de uma aluna:
“a utilização das redes sociais contribui para a interação dos indivíduos no campus, pois é
um meio mais rápido de comunicar‐se e interagir com as pessoas”. (S1)
“contribuem de maneira atuante e positiva, pois é uma ferramenta de rápido e fácil
acesso’.’ (S2)
“contribui bastante para a comunicação entre os cursos, alunos e faz com que possamos
conhecer novas pessoas”. (A1)
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A partir das respostas, reforça‐se a ideia de Manuel Castells (2000) quando diz que: “(...)
sociedades específicas em contextos específicos, podem atingir os seus objetivos e realizar os
seus valores, fazendo uso das novas oportunidades geradas pela mais extraordinária revolução
tecnológica da humanidade: redes sociais’’ ( CASTELLS, p. 05, 2000 ).
Quando perguntados acerca da frequência da utilização das redes sociais e a quantidade
de horas que, em média, ficavam conectados, muitos responderam passar mais de três horas
conectados à uma rede, como pode‐se observar na resposta do A2:
“ utilizo as redes sociais diariamente e fico conectado cerca de três horas e meia por dia”.
Indagados de como estas comunidades virtuais facilitam a comunicação entre funcionários,
professores e alunos no campus, os servidores (S3) e (S1) discorreram sobre suas percepções,
respectivamente:
“Uma informação veiculada em uma rede social atinge mais gente, do que esperar falar,
individualmente, com cada pessoa”.
“é mais uma ferramenta de comunicação que deve ser usada para interação dos
indivíduos”.
As referidas respostas, anteriormente citadas, comprovam a visão de Edgar Morin (2002)
quando diz que “A tecnologia agiliza processos e, principalmente, a busca pela informação; dessa
forma, criam‐se no usuário novos tipos de percepção e ritmos” (MORIN, 2002). Ainda sobre a
questão, Almeida (2013) enfatiza que a comunicação de muitas para muitas pessoas ocorre na
criação de um grupo virtual, como é o caso de comunidades colaborativas em que todos
participam da criação e desenvolvimento da comunidade.
Já no questionamento sobre as redes sociais utilizadas como meio de aprendizagem, o
aluno (A1) afirma que
“Com a interação entre alunos e professores, alunos com próprios alunos, assim, podemos tirar
dúvidas, transmitir conhecimento, entre outros”.
Enquanto a aluna (A2), corroborando com o que já fora dito pelo aluno (A1) entende que:
“procuro o professor on‐line para tirar minhas dúvidas sobre determinado assunto”.
De acordo com Madge et al (2009) “o aluno se envolve em conseguir as tarefas de
aprendizado passadas pela rede”. Sendo assim, fortalece as práticas de aprender a aprender no
ambiente escolar, como afirma Texeira (2005) quando diz também que “ deve haver uma tensão
entre o saber e o saber‐fazer da dimensão conteúdo e o saber‐fazer que denominamos
acadêmica”, para corroborar tais afirmação, acrescenta‐se o conceito de Bourdieu (1990), que é
representativo de uma concepção reprodutora de escola, em que essa reproduz o meio e, assim,
cria rotinas e hábitos que garantem uma filiação com o sistema maior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões evidenciadas, nesta pesquisa, pode‐se tecer algumas
considerações finais sobre o uso das redes sociais, como instrumento de integração e
socialização no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN no município de São Gonçalo do
Amarante. Constatou‐se, de fato, uma representatividade significativa quanto ao uso das redes,
tanto para o entretenimento como para interesses acadêmicos.
Evidenciou‐se o fortalecimento da comunicação entre professores, alunos e funcionários.
Esse modelo de relacionamento já encontrado, na instituição, por meio de formação de grupos
sociais ou não, permite interatividade entre os que fazem esta comunidade. Alunos postam nas
redes, não somente assuntos pessoais, mas também temas acerca de interesses acadêmicos,
como por exemplo, a postagem textos, organização on‐line para fazer trabalhos e receber
informações do cotidiano escolar.
Em suma, é interessante expandir políticas educacionais, dentro da instituição, que
sinalizem, ainda mais, para um relacionamento, interativo e colaborativo dos alunos, funcionários
e professores nas redes sociais. Visto que os relacionamentos pessoais e interpessoais on‐line
vieram para ficar, tanto no aspecto acadêmico, como para o entretenimento. Esse fato traduz‐se
em um processo contínuo de “aprendizagem” através da inserção das tecnologias da
comunicação e informação, especialmente no que tange ao uso das redes sociais no ambiente
escolar.
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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho foi analisar o
uso da Logística nas escolas públicas da rede municipal de
São Gonçalo do Amarante – RN, no intuito de descobrir
se o que está sendo feito na prática está de acordo com
os conceitos definidos pelos principais autores da
Logística. Para a consecução dos objetivos propostos,
optou‐se por um estudo qualitativo. Quanto à estratégia,
o estudo assumiu a forma de estudo de caso, em que os

dados foram coletados por meio da realização de uma
entrevista semiestruturada. Por meio da análise das
respostas obtidas, percebeu‐se que uma das escolas
apresentava o bom uso dos conceitos logísticos, já a
segunda escola visitada apontou resultados negativos em
relação a primeira, com uma má utilização da logística e
atividades pouco eficientes.

PALAVRAS‐CHAVE: Logística, Conceitos, Instituições, Escolas

LOGISTICS IN SCHOOLS: A PERSPECTIVE IN THE MUNICIPALITY OF SÃO GONÇALO DO MARANTE

ABSTRACT
The main objective of this study was to analyze
the use of logistics in the public schools of the city of São
Gonçalo do Amarante ‐ RN in order to find out if what is
being done in practice is consistent with the concepts
defined by the main authors of Logistics. To achieve the
proposed objectives, we chose a qualitative study. As for
strategy, the study took the form of a case study, in which

data were collected by conducting a semi‐structured
interview. Through the analysis of the responses, it was
noticed that one of the schools has good use of logistic
concepts, while the second school visited showed
negative results for the first, with a misuse of logistics and
inefficient activities.

KEY‐WORDS: Logistics Concepts, Institutions, Schools
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LOGÍSTICA NAS ESCOLAS: UMA PERSPECTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

INTRODUÇÃO
Considera‐se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de um
país, pois é através da geração de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a
qualidade de vida das pessoas. Embora o Brasil tenha avançado neste campo nos últimos anos,
ainda há muito para ser feito. A escola se tornou um local de grande importância para a ascensão
social e muitas famílias têm investido neste setor.
Entretanto, alguns números mostram que o sistema educacional do Brasil está longe de ser
um dos melhores. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que mede o
desempenho de alunos de 65 países em matemática, ciências e leitura a cada três anos, revela que
em 2012 o Brasil ocupava o 58º lugar no ranking mundial. Um possível fator contribuinte para esse
número é o fato de apenas 4,5% do produto interno bruto brasileiro serem destinados à educação
do ensino infantil ao ensino médio. Além disso, 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de
escolarização ainda não conseguem ler, e 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental, e
que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita (Todos pela Educação,
2011).
Muitas escolas do Brasil ainda enfrentam sérios problemas como carência em sistemas
eficientes de aperfeiçoamento, capacitação e educação continuada para professores, burocracia
em excesso na administração escolar, elevados índices de repetência, principalmente em regiões
mais carentes, baixa permanência dos alunos nas escolas (média de 4 horas diárias), altas taxas de
abandono e reprovação de alunos.
Frente aos dados, observa‐se que o sistema educacional brasileiro padece com a falta de
atenção. Esse setor, que pode ser a solução para a maioria dos problemas deste país, ainda sofre
com a má administração dos recursos. Logo, pelo costume da população, a “culpa” pela má
formação dos alunos tende a cair sobre o profissional docente. As críticas externas ao sistema
educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se eles, por si só, tivessem que
resolver todos os problemas sociais. No entanto, um dos motivos responsáveis pela falta de
infraestrutura escolar advém de uma má administração dos gestores públicos.
Existem ferramentas que podem ajudar na resolução desses problemas. Uma delas é a
Logística que, segundo Ballou (1993), é a área da gestão que trata de todas as atividades de
movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo dos produtos. Assim como dos fluxos de
informações que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de
serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Tudo isso contribui para uma melhor
organização de diversas áreas de uma instituição de ensino público, visando sempre alcançar maior
eficiência e eficácia nas operações realizadas.
Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é analisar o uso dos conceitos de Logística em
duas escolas do município de São Gonçalo do Amarante (RN) e, a partir dessa análise, comparar os
processos dessas escolas com o que preceituam os principais autores da Logística.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Nos últimos anos, tem‐se cada vez mais se ouvido falar em Logística. Muitas pessoas
acreditam que a logística está relacionada somente com transporte, pelo fato de normalmente
este nome estar estampado nos caminhões das empresas responsáveis por entregar produtos.
Muitos não têm nem uma mínima ideia do que seja, e outros acham que é algo apenas relacionado
com lógica, o que demonstra a falta de esclarecimento por parte da população brasileira. Porém,
o que muitos não sabem é que a logística está presente no cotidiano das pessoas no simples ato
de arrumar nossas roupas no armário e as compras da casa, no transporte que utilizamos para ir
ao trabalho, na organização dos nossos horários, etc.
A logística está em destaque atualmente, e vem se tornando uma das áreas centrais para
as organizações, devido a sua importância no cenário das transformações, impulsionadas pelos
avanços tecnológicos, e as integrações comerciais e financeiras.
Este reconhecimento é derivado do potencial da logística em agregar valores na busca por
maior competitividade, maior desenvolvimento tecnológico, maior oferta de produtos e serviços
adequados às expectativas dos clientes. Junto com isso, a globalização e a necessidade de reduzir
os custos com as entregas, distribuição e armazenagem ampliam a importância da logística.
Segundo Bowersox e Closs (2001), para executar as operações logísticas, nos Estados unidos, o
custo foi de um pouco menos do que 10% do seu PIB (Produto Interno Bruto). Assim, percebe‐se
que a logística apesar de pouco notada pela sua omitida forma de agir, é essencial para a
sobrevivência de uma sociedade e que sua importância é explícita.
Com isso as empresas sendo de grande ou pequeno porte, estão adotando ao seu cotidiano
vários pensamentos logísticos, já que a Logística é fundamental para a construção de uma
organização que tem como objetivo ofertar um bem ou serviço com o máximo de qualidade,
eficiência e eficácia possível.
E ainda, o surgimento cada vez mais de concorrentes é algo que preocupa muito as
empresas, visto que em um mundo globalizado a concorrência ultrapassa os limites geográficos
pelo fato de diversas empresas atuarem em diferentes países. Em detrimento disso, muitas
organizações estão investindo maciçamente na área da Logística, por esta estar ligada à satisfação
e agregação de clientes, que é o objetivo principal de qualquer empresa. Segundo Castiglioni (2011,
p.164) “O mundo globalizado destina suas preocupações e métodos não só para conquistar, mas
principalmente para manter clientes, que é a sobrevivência de qualquer negócio”.
Um local que tem uma grande capacidade de influenciar a sociedade são as escolas. Estas,
muitas vezes, deixam a desejar na área da Logística, que é a área responsável por planejar,
administrar, organizar e gerenciar qualquer organização. Desse modo, as falhas ocasionadas em
detrimento da ausência da logística nessas escolas faz com que elas percam em eficiência, eficácia
e nível de serviço.
Entretanto, com a introdução de políticas Logísticas nas instituições de ensino, os muitos
problemas de organização, gerenciamento e planejamento que elas têm poderão ser solucionados
e junto a isso obterá uma melhora no ambiente de trabalho, um maior nível de serviço (o que
resultará numa maior satisfação de alunos e servidores) e uma certa economia baseada na
eficiência e eficácia.
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DEFINIÇÃO DE LOGÍSTICA
Logística é a área responsável pela administração e gerenciamento de serviços, materiais e
informações de uma empresa. Sua utilização como ferramenta atua em serviços como
armazenagem de mercadorias, fluxo de informações relacionadas à empresa e aos produtos, tais
como matéria prima, materiais em processo, transporte, armazenagem, produto acabado e
destino final do produto. Utilizando, para isso, meios econômicos, práticos e seguros, a fim de
atingir a satisfação do cliente.
Para Ballou (1997), “a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação
e armazenagem, que facilitam o fluxo dos produtos desde o ponto de aquisição da matéria‐prima
até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em
movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo
razoável.” Já Novaes (2001) define a logística como sendo o processo de planejar, implementar e
controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e
informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o
objetivo de atender aos requisitos do consumidor.
Diante das definições apresentadas, percebe‐se que a Logística é uma área de grande
amplitude no sentido organizacional. Para Martins e Alt (2000), esta é responsável pelo
planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias de uma empresa.
Corroborando com Ballou (1997); Novaes (2001); Martins e Alt (2000), Bowersox enaltece a
importância da eficiência e a eficácia dizendo que Logística é o processo de planejamento,
implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e
informações de uma organização.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública de ensino na cidade de São
Gonçalo do Amarante (RN), buscando identificar problemas logísticos no cotidiano das atividades
institucionais. A metodologia a ser adotada na condução da pesquisa proposta foi essencialmente
exploratória, no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná‐
lo mais claro e a construir questões importantes para a condução da pesquisa.
A pesquisa pode ser caracterizada ainda como descritiva, pois delineia o que é. Aborda
também quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais,
objetivando‐se o seu funcionário no presente. Foram levantados os problemas relacionados à
Logística por meio de questionários semiestruturados e entrevistas com os diretores envolvidos
no fazer dessas escolas. Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza‐se ainda como sendo
qualitativa, dado as análises que foram realizadas a partir das entrevistas.
Durante a construção dessa pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os
principais responsáveis pelas duas escolas (A e B), que serão identificados como R1 (respondente
da escola A) e R2 (respondente da escola B) na etapa de resultados obtidos. Para isso, foi feita uma
análise de conteúdo (BARDIN, 1977), onde as respostas dos entrevistados foram comparadas à
literatura. Foi realizada uma visita técnica à escola A e duas visitas a escola B.
Para a abordagem de um dos problemas elencados, que é o grau de conhecimento do
conceito de logística pelos diretores, foi utilizado uma abordagem de pesquisa qualitativa, com a
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aplicação de um questionário semiestruturado com os diretores das duas instituições, o R1, diretor
da escola A, e R2 diretor da escola B.
CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS VISITADAS
A Escola A atua nos turnos matutino e vespertino com seis turmas que vão desde o primeiro
ao terceiro ano, sendo que cada série possui duas turmas, uma por turno, com o total de 300
alunos aproximadamente. Funcionando pela manhã com aulas regulares e a tarde com cursos
extras. Aulas regulares tanto das áreas expressivas, como artes, quanto das áreas de
conhecimento, como português e matemática, preenchem o período integral. Além de aulas de
idiomas, inglês e espanhol, que todos os alunos têm uma vez por semana. É importante ressaltar
que 2014 é o primeiro ano letivo dessa escola e que, segundo o diretor, até 2016 serão
acrescentadas duas turmas de séries conseguintes, uma em cada turno, até que se tenham turmas
de primeiro ao quinto ano.
Já a Escola B atua nos turnos vespertino e noturno com aulas regulares. À tarde com doze
turmas de 4º ao 9º ano, e à noite com sete turmas do projeto EJA (Educação para Jovens e Adultos),
somando 435 alunos no total.
RESULTADOS OBTIDOS
O quadro de funcionários dessas duas escolas divide‐se em três tipos de serviços: os
terceirizados, que envolve a segurança, limpeza e a cozinha; o efetivo, que compõe os professores;
e os cargos comissionados, que são compostos pelas pessoas que trabalham na esfera
administrativa da escola. Porém, há uma diferença entre os diretores destas escolas, pois o R1 tem
um cargo comissionado e R2 entrou na escola por meio de concurso e chegou ao cargo de diretor
por mérito.
Durante as entrevistas com os diretores das duas escolas, foram feitas perguntas que
auxiliaram na condução deste trabalho no sentido de ajudar os pesquisadores a identificar
problemas que serão mostrados ao longo dos resultados. Entre eles está o nível de conhecimento
dos conceitos logísticos dos diretores das escolas (R1 e R2). Primeiramente, ao ser questionado
sobre o que é Logística e de que forma ela atua dentro da escola, R1 respondeu:
“Eu acho que a logística está relacionada com a forma organizacional de uma determinada
empresa ou de um determinado setor. Aqui no colégio, ela atua na forma administrativa,
envolvendo as atividades que vão da elaboração dos horários até a organização dos documentos.“
Diante dessa resposta, pôde‐se constatar que R1 possui um considerável conhecimento
sobre as atividades logísticas, o que é bastante importante para a escola, no sentido de que R1,
como gestor, pode utilizar esse conhecimento a favor das atividades exercidas dentro da escola.
Assim, sua resposta converge com Novaes (2001, p.36), quando diz que “Logística é o processo de
planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem
como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.” Já R2, quando perguntado
sobre a mesma questão, respondeu:
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“Eu não tenho noção do que seja logística”
Dessa forma, observou‐se que R2 demonstrou o seu desconhecimento da área ao dizer que
não sabe o que é logística e nem suas respectivas atividades. O que se pode considerar um fator
preocupante, uma vez que o cargo que R2 ocupa dentro da instituição é crucial na tomada de
decisões que envolvem as atividades logísticas, tais quais: estoque, compras, gestão da
informação, movimentação de materiais, armazenagem; e isso pode prejudicar os outros setores
da escola.
Em seguida, foram apresentados os setores das escolas, de modo que se pudessem
observá‐los de uma forma melhor e também para facilitar a compreensão do funcionamento da
logística em cada um deles. Primeiramente, na Escola A, foi apresentada a secretaria, que também
funcionava como almoxarifado, visto que a sala que receberia esse setor ainda não estava
construída quando a visita foi realizada. Foi informado que as obras que estavam em andamento
naquela sala já estavam na iminência de ficarem prontas para acomodar o setor.
Logo após a visita à secretaria, R1 se dispôs a mostrar a cozinha da escola acompanhado da
nutricionista da instituição, que explicou todo o funcionamento do local. Posteriormente, foram
visitadas todas as salas de aula, a sala de leitura, o laboratório de informática e o espaço de
convivência, que também é utilizado como refeitório, pois o pátio que seria destinado a isso ainda
estava em fase de obras durante a visita.
Já R2 foi à secretaria, à cozinha, às salas de aula, e por último o espaço de convivência. Os
resultados apresentados ao longo desta pesquisa foram obtidos não apenas com o diálogo entre
os pesquisadores e diretores, mas também por meio de uma análise detalhada de cada um dos
setores que foram visitados. Contou‐se, ainda, com fotografias que ajudaram a identificar falhas
após a visita. Optou‐se por fazer desta forma para que todas as informações aqui expostas
pudessem ter o máximo de precisão e coerência com o que foi presenciado pelos pesquisadores.
Decidiu‐se fazer as análises nesses setores por estes terem em suas operações uma
concentração maior das atividades logísticas dentro da escola, como processamento de pedido,
embalagem, movimentação de materiais, armazenagem, programação de produtos, gestão da
informação e controle de estoque.
Diante dos objetivos de analisar os setores das escolas e verificar o nível de utilização da
logística presente nestes, optou‐se por colocar um quadro atribuindo notas que classificam o nível
de eficiência logística dos setores visitados nas escolas A e B (Quadro 1). Para a classificação das
notas foi adotada uma escala Likert de cinco pontos onde o 1 é considerado como ineficiente e o
5 como muito eficiente.
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QUADRO 1 – Nível da qualidade dos setores das escolas em relação ao nível de eficiência logística
de seus processos
Setores da escola

Escola A

Escola B

Sala de Informática

5

‐*

Almoxarifado

3

1

Secretaria

4

3

Cozinha

5

3

Salas de aula

5

1

Fonte: Dados da pesquisa, 2014
*Não há laboratório de informática

O laboratório de informática da Escola A possuía computadores novos. Os alunos tinham
aulas semanais sob a supervisão e orientação dos professores, que são capacitados para operar as
máquinas e utilizá‐las como ferramenta de estudo. Para isso, esses professores passam por um
programa de capacitação disponibilizado pelo Click Ideia – portal privado direcionado à educação,
oferecido à algumas escolas da rede municipal. A Escola B não possuía laboratório de informática.
Quanto ao almoxarifado, observou‐se que a Escola A não possuía um espaço exclusivo para
abrigar esse setor. Todos os documentos ficavam guardados temporariamente dentro de pastas
em um armário na secretaria da escola, dividindo espaço com alguns materiais de consumo, como
canetas‐piloto, apagadores e folhas de ofício. Observou‐se, ainda, que embora o local não fosse o
mais adequado, havia uma organização considerável, justificando a nota 3 no Quadro 1. Já na
Escola B o almoxarifado dividia espaço com diversos materiais de limpeza, tais como: detergente,
esponja de aço, rodos, vassouras e desinfetante. Além disso, os únicos documentos que eram
guardados no local eram os mais antigos da escola. Estes, estavam em caixas grandes, amontoadas
sobre as outras sem qualquer tipo de organização. Fato que diverge das definições dadas por
Christopher (1997); Magee (1997); Ballou (1993); Bowersox e Closs (2001) quando esses afirmam
ser o processo de armazenagem preponderante para uma boa eficiência do sistema logístico.
Dessa forma, a nota atribuída a esse setor foi 1, devido à ineficiência logística apresentada por ele.
As secretarias de ambas as escolas eram responsáveis pela realização da matrícula e o
fornecimento de documentos que os alunos, ou seus responsáveis, vinham a necessitar. Duas
pessoas trabalhavam na secretaria da Escola A, e seis pessoas na secretaria da Escola B. Segundo
os diretores, esse número é suficiente para atender a demanda ao longo do ano. Na escola B, o
número de funcionários dobrava no período de matrículas. Contudo, a falta de um sistema
informatizado para auxiliar nesses processos gerava atrasos frequentes, informações imprecisas,
documentação excessiva. Esse processo é realizado nas duas escolas da mesma forma, como
mostra a figura 1. A secretaria das Escolas A e B também são responsáveis por fazer o pedido e
realizar a entrega do fardamento escolar, representado pela Figura 2.
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FIGURA 1 – Processo de obtenção de
declaração escolar nas duas escolas

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

FIGURA 2 – Processo de realização da
matrícula nas duas escolas

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Para atender a demanda, que possui em média 300 alunos, a cozinha da Escola A atua com
6 funcionários, que preparam três refeições durante o dia. Observou‐se que os métodos de
armazenagem, embalagem e movimentação de materiais eram bem realizados e seguiam as
normas da ABNT (Associação brasileira de normas técnicas). Assim, as atividades logísticas
funcionavam de forma eficiente. Já a Escola B possuía uma demanda em torno de 435 alunos, que
era suprida por apenas duas funcionárias que preparavam 2 refeições por dia. O estoque dos
alimentos era controlado de maneira eficiente e os locais de armazenagem adequados. Porém, a
movimentação, embalagem, e a forma de armazenagem desses materiais não eram feitas de
maneira eficientes. Além disso, os objetos e aparelhos utilizados dentro do local estavam mal
dispostos. Dessa forma, havia muito desperdício de movimento e também de materiais.
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CONCLUSÃO
Diante dos objetivos de analisar o uso da logística dentro das duas escolas e observar se os
conceitos logísticos estão sendo usados da maneira correta, foram encontrados resultados que
permitiram concluir que as organizações analisadas não estão totalmente de acordo com a
definição dos autores da área.
Concluiu‐se, ainda, que a logística é utilizada de forma explícita na maioria dos setores da
Escola A, e que a Escola B padece com a falta dessa ferramenta. A secretaria é o setor que
apresenta a utilização mais visível e com maior frequência dessas atividades na Escola A. Notou‐se
que nas duas escolas há uma deficiência no registro das atividades cotidianas, visto que as duas
não possuem nenhum tipo de sistema informatizado.
Ademais, a logística é bem utilizada nas atividades da Escola A, pois esta visivelmente usa
de uma maneira mais adequada os conceitos logísticos, trazendo para a escola um maior índice de
eficiência e eficácia, e também aumentando o nível de serviço prestado por ela. Já a Escola B,
diferentemente da Escola A, não possui um sistema bem elaborado ou eficiente, causando diversos
transtornos e erros em diversas atividades, ocasionando também irregularidade no serviço
prestado pela escola. Embora a maioria dos funcionários das duas escolas não tenham um
conhecimento do que seja logística, eles a utilizam com frequência no dia‐a‐dia e estão sempre
buscando maneiras de otimizar os trabalhos desempenhados.
Assim, observa‐se que a pesquisa resultou em dados relevantes para a melhoria da
qualidade do serviço prestado pelas escolas estudadas, uma vez que foi possível detectar onde se
encontravam os principais problemas que geravam ineficiência dentro dessas escolas. Logo, se
adotada e utilizada de maneira correta, a logística trará benefícios não só para essas escolas, mas
também favorecerá várias pessoas que usufruem do serviço delas. Não houve resistência ou
restrição por parte dos entrevistados.
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RESUMO
À medida que vai aumentando o grau de
conscientização do cidadão quanto à necessidade de
uma gestão pública que atenda com efetividade as
demandas da sociedade, torna‐ se necessária uma
transformação na maneira de gerenciar as instituições
públicas. Nesse sentido o objetivo da pesquisa é verificar
se as práticas administrativas adotadas na Unidade
Operativa de Pilõezinhos da EMATER/PB estão alinhadas
com as características da Administração Pública
Gerencial. Para a coleta dos dados foi realizada uma
entrevista semiestruturada junto ao gerente da unidade
operativa. A abordagem utilizada neste estudo foi à

qualitativa. O presente estudo pode ser classificado
como descritivo sob a forma de estudo de caso. Os
resultados revelaram que a equipe da unidade operativa
conseguiu desenvolver numa organização pública várias
práticas gerenciais que são adotadas em empresas
privadas, possibilitando uma maior eficiência na
prestação de serviços aos cidadãos‐usuários, gerando
melhores resultados. O sucesso dessa prática gerencial
foi verificado pela alta administração da organização,
que posteriormente buscou implementar esse modelo
nas outras unidades operativas do estado da Paraíba.

PALAVRAS‐CHAVE: administração pública gerencial, práticas administrativas, empresa pública.

PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT: THE CASE OF THE OPERATIVE UNIT PILÕEZINHOS ‐
EMATER / PB
ABSTRACT
As you increase the level of awareness of citizens about
the need for public management effectiveness that
meets with the demands of society, it becomes
necessary a transformation in the way they manage
public institutions. In this sense the goal of research is
whether the administrative practices in Operation Unit
Pilõezinhos EMATER/PB are aligned with the
characteristics of Managerial Public Administration. For
data collection a semi‐structured interview was
conducted with the manager of the operating unit . The
approach used in this study was qualitative. The present

study can be classified as descriptive in the form of case
study. The results revealed that the team working unit
succeeded in developing a public organization several
management practices that are adopted in private
companies, enabling greater efficiency in the delivery of
services to citizens ‐ users, generating better results.
The success of this management practice was checked
by senior management of the organization, which
subsequently sought to implement this model in other
operating units of the state of Paraíba.

KEY‐WORDS: managerial public administration, administrative practices, public company.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL: O CASO DA UNIDADE OPERATIVA DE PILÕEZINHOS –
EMATER/PB

1‐ INTRODUÇÃO
Analisar a Administração Pública no Brasil é analisar as raízes históricas da construção das
diversas práticas provenientes da formação social e histórica do país. Para isso, é preciso deixar
de lado alguns traços que impedem que a gestão se torne mais efetiva.
A Administração Pública é marcada pelo hibridismo nas relações entre Estado e
sociedade, ou seja, a convivência de diversos tipos de gramática como personalismo,
impersonalismo e as combinações destes: clientelismo, universalismo de procedimentos,
corporativismo e práticas burocráticas. Dessa forma, ao analisar a trajetória da Administração
Pública do Brasil podem ser destacados três modelos distintos: o Patrimonialista, o Burocrático e
o Gerencial (HELAL; DIEGUES, 2009 apud NUNES, 1997).
No modelo Patrimonialista os governantes não separavam o bem público do bem privado.
Outra característica desse modelo é que os cargos públicos serviam como recompensas e os
servidores possuem status de nobreza, o que contribui para o controle do órgão público por
parte dos soberanos, favorecendo a corrupção.
Soares e Carneiro (2008 apud VASSALO 1973) colocam o nordeste e particularmente a
área do sertão como herdeiro do modelo português da época do descobrimento que sobreviveu
devido à estabilidade e longa duração de uma organização social semifeudal de patrimonialismo
e propriedade senhorial com milícia própria, com prevalência da religião marcada pela rigidez da
contra reforma. Em contraposição ao modelo patrimonialista surgiu o modelo Burocrático que
através de regras, hierarquia, controle, entre outros, buscou o fim do mandonismo dos
governantes e dos favores e benefícios pessoais. A impessoalidade das regras, com a
despersonalização das ações, possibilitaria uma maior eficiência na prestação dos serviços
públicos.
Ao longo do tempo, buscando atender as demandas da sociedade de uma forma mais
efetiva, surgiu o modelo da Administração Pública Gerencial que visa à manutenção
de valores relacionados à qualidade, a eficiência e eficácia dos serviços prestados à população,
bem como ao estabelecimento de uma cultura gerencial. Essa proposta pode ser chamada de
“Reconstrução do Estado”, porque busca uma organização estatal mais enxuta, eliminando
atividades não prioritárias e delegando ao mercado as atividades empresariais de cunho
competitivo. Dessa forma, os gestores de organizações estatais deveriam garantir que as coisas
sejam feitas da forma correta e com os melhores resultados, através da adoção de instrumentos
gerenciais (JUNQUILHO, 2010). Esses instrumentos são os mesmos adotados pelas organizações
do setor privado da economia.
Nesse sentido o objetivo geral desta pesquisa é verificar se as práticas administrativas
adotadas na Unidade Operativa de Pilõezinhos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural da Paraíba ‐ EMATER/PB estão alinhadas com características da Administração Pública
Gerencial. Os objetivos específicos são apresentar as características da Administração Pública
Gerencial; verificar as práticas gerencias adotadas na unidade operativa; e demonstrar se existe
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relação entre as características da Administração Pública Gerencial e as práticas desenvolvidas na
organização.
Na sequência estão apresentados os aspectos teóricos da Administração Pública
Gerencial. A segunda parte apresenta a metodologia utilizada e em seguida o caso da Unidade
Operativa Pilõezinhos e os resultados da pesquisa. Na última parte são realizadas as
considerações finais.

2‐ A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL
Com o desenvolvimento do país, à medida que vai aumentando o grau de conscientização
do cidadão quanto à necessidade de uma gestão pública que atenda com efetividade as
demandas da sociedade, torna‐se necessária uma transformação na maneira de gerenciar as
instituições públicas visando acompanhar esse contínuo processo de mudança.
Gestão Pública constitui‐se num conjunto de práticas relacionadas ao planejamento, a
organização, a direção e ao controle com objetivo de utilizar os recursos disponíveis de forma a
produzir o melhor resultado possível. Também pode ser definida como a capacidade da
condução da missão da organização. A eficiência, a eficácia e a efetividade dos conceitos de
gestão também estão implícitos no setor público, tanto quanto no privado ou não‐
governamental. A diferença reside na questão de que a efetividade para o setor público é
essencialmente um valor público, um ganho social (LIMA, 2010).
As organizações, públicas ou privadas, podem ser definidas como coletividades
especializadas na produção de um determinado bem ou serviço e mais do que isso, são
fenômenos sociológicos, sistemas abertos que precisam administrar uma complexa equação de
interesses. Elas são planejadas de forma deliberada para realizar um determinado objetivo e
formam unidades sociais portadoras de necessidades e interesses próprios (SROUR, 1998).
Ao longo do tempo a Administração Pública tem passado por configurações distintas
como a Patrimonialista, a Burocrática e a Nova Gestão Pública. O modelo de Administração
Pública Patrimonialista está relacionado a não diferenciação dos bens pertencentes ao senhor
governante com a propriedade estatal. Nessa prática, a sociedade acredita na tradição, na
fidelidade ao senhor governante que utiliza seu poder arbitrário, desprovido de caráter legal. Em
contraposição ao patrimonialismo, a Administração Pública Burocrática emergiu
apropriadamente ao momento da sociedade capitalista de base industrial, apresentando como
principal característica o fim da tradição como fonte de autoridade e da legalidade pessoal, onde
as relações de mando e obediência são definidas pelas regras escritas e pela legislação. A partir
da década de 1970, contrapondo‐se ao modelo da Administração Pública Burocrática, que era
visto como ineficiente e incapaz de lidar as demandas da sociedade contemporânea, surgiu a
chamada Nova Gestão Pública buscando atender a situação socioeconômica da época
transformando a Administração Pública, através da utilização de práticas de gestão adotadas pelo
setor privado da economia (JUNQUILHO, 2010). Essa visão do gerenciamento surge como uma
forma de modernizar o setor público com as ideias de gestão da qualidade, a descentralização de
autoridade e o cidadão‐usuário avaliando os serviços públicos prestados (ABRUCIO, 1997).
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Esse modelo não substitui totalmente o modelo burocrático, mas serve como uma
democratização da relação entre o Estado e a sociedade. Além disso, esse modelo gerencial vem
sofrendo diversas adaptações conforme a localidade em que ele é empregado em função dos
padrões institucionais e culturais de cada país (ABRUCIO, 1997).
Conforme Abrucio (1997, p. 37‐39), as principais tendências vinculadas ao modelo
gerencial são:
a) Incentivo à adoção de parcerias com o setor privado e com as
organizações não governamentais (ONGs);
b) Ampla introdução de mecanismos de avaliação de desempenho individual
e de resultados organizacionais, atrelados uns aos outros, e baseados em
indicadores de qualidade e produtividade;
c) Maior autonomia às agências governamentais e, dentro delas, aos vários
setores, horizontalizando a estrutura hierárquica;
d) Descentralização política, apoiada no princípio de que quanto mais perto
estiver do cidadão o poder de decisão com relação às políticas públicas,
melhor será a qualidade da prestação do serviço e maior será o grau de
accountability.
e) Estabelecimento do conceito de planejamento estratégico, adequado às
mudanças no mundo contemporâneo e capaz de pensar, também, as
políticas de médio e longo prazo;
f) Flexibilização das regras que regem a burocracia pública, principalmente o
Direito Administrativo, [...]
g) Mesmo com a flexibilização da política de pessoal, a profissionalização do
servidor público continua sendo prioridade [...]
h) Desenvolvimento das habilidades gerenciais dos funcionários, em
particular os de nível médio e os do alto escalão burocrático. [...]

Entretanto, a principal crítica em relação à Administração Pública Gerencial é sua ênfase
nos valores gerenciais do mercado. Para Junquilho (2010) é importante desenvolver um modelo
que tenha a capacidade de equilibrar alocação dos recursos públicos entre as atividades de
mercado e as fenonomias e isonomias, de forma a criar condições de sobrevivência para grupos e
atividades que não fazem parte dos grandes interesses econômicos.
3‐ PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Do ponto de vista metodológico, o presente estudo pode ser classificado como um estudo
de pesquisa aplicada, a pesquisa aplicada envolve verdades e interesses locais e tem como
objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos
(SILVA; MENEZES, 2001).
O presente estudo pode ser classificado como descritivo sob a forma de estudo de caso.
Para estudos organizacionais existem três tipos de dados nos estudos de caso. Os etnocasos,
casos “geradores de teoria” e casos “exemplares” (STABLEIN, 2001).
A abordagem utilizada neste estudo foi à qualitativa que busca valorizar os aspectos
qualitativos dos fenômenos, através da análise dos significados que as pessoas dão às suas ações
(CHIZZOTTI, 1998).
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O campo de aplicação da pesquisa delimitou‐se a Unidade Operativa de Pilõezinhos da
EMATER/PB que é uma empresa pública de direito privado, sendo a principal responsável por
colocar em prática as políticas públicas voltadas para agricultura familiar no estado.
Para a coleta dos dados foi realizada uma entrevista semiestruturada junto ao gerente da
unidade operativa com questões sobre as práticas adotadas nas áreas de organização geral,
operações, gestão de pessoas, logística e as parcerias desenvolvidas. Também foram verificados
os resultados obtidos no município a partir do uso dessas práticas gerenciais.

4‐ RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. O caso da Unidade Operativa de Pilõezinhos – EMATER/PB
A EMATER/PB é uma empresa de assistência técnica e extensão rural, vinculada à
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado, que tem como objetivos básicos: colaborar
com os órgãos competentes da Secretaria da Agricultura e Abastecimento e do Ministério da
Agricultura na formulação e execução das políticas de assistência Técnica e extensão no estado;
planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à
difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e
produtividade agrícola e a melhoria das condições de vida no meio rural do estado da Paraíba, de
acordo com a política de ação do Governo Federal e do estado. A organização possui unidades
operativas (escritórios) distribuídas nos 223 municípios paraibanos e tem como missão:
contribuir para o desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento social, político, cultural e
econômico dos agricultores familiares e demais públicos da extensão rural, por meio de
Assistência Técnica e Extensão Rural participativa e educativa, visando alcançar patamares
crescentes de sustentabilidade econômica e socioambiental no estado da Paraíba. Sua visão para
o ano de 2015 é elevar a participação da agricultura familiar na formação do PIB paraibano,
consolidando‐se como empresa comprometida com o desenvolvimento rural sustentável e com
processos de inclusão social, melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da cidadania no
campo (EMATER/PB, 2014).
No ano de 2008, o novo gerente da Unidade Operativa Pilõezinhos, que possui
graduação na área de Administração resolveu, de maneira inovadora, se basear nos fundamentos
de administração, através do planejamento, da organização, da direção e do controle buscando
melhorar o desempenho das ações realizadas no município.
Inicialmente o gerente realizou um diagnóstico através da ferramenta de gestão
chamada Análise SWOT envolvendo os outros dois funcionários do escritório com objetivo de
verificar os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades da unidade operativa. Com o
resultado dessa análise foi desenvolvida uma forma de gestão diferenciada para a unidade
operativa que envolveu aspectos administrativos como organização, operações, gestão de
pessoas, logística e parcerias.
De acordo com Cooper e Argyris (2003), a Análise SWOT é uma ferramenta simples que
pode ser utilizada para reavaliação de um negócio. A sigla SWOT é composta pelas variáveis
Strengths, Weaknesses, Opportunitiese Threats (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e
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ameaças). A aplicação da análise SWOT consiste num processo de estudo e avaliação da
competitividade de uma organização que resulta na elaboração de um diagnóstico estratégico
com o objetivo de fortalecer a missão da organização (DUARTE, 2005).
Para organização da unidade operativa foram adotados procedimentos como o envio de
relatórios no prazo; planejamento e avaliação mensal das atividades; arquivamento de projetos
agropecuários em pastas separadas por grupos; cadastro de todas as famílias agricultoras com
propostas elaboradas; avaliação continuada com a verificação do desempenho das comunidades
assistidas.
Para um melhor desempenho operacional buscou‐se a melhoria nos processos como a
qualidade no atendimento aos agricultores familiares; análise mais aprofundada das propostas
antes do envio para as instituições financeiras evitando o retrabalho; e emissão de laudos para o
agente financeiro com fotos da entrega dos animais aos produtores conforme figura 1.

Figura 1 ‐ Foto da entrega dos animais para a emissão do laudo
Fonte ‐ EMATER/PB, 2014
A emissão do laudo com a foto do produtor e dos animais adquiridos, segundo o gerente
entrevistado, é importante porque confirma que o comprador recebeu o que foi adquirido no
projeto, apresentando as características mais gerais dos animais, bem como visa inibir a prática
de falsa aquisição a fim de desviar os recursos públicos que são oriundos do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar ‐ PRONAF.
Com relação às estratégias de marketing para unidade operativa foi utilizada a
ferramenta promoção onde foram desenvolvidos murais para a divulgação das ações realizadas
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pela equipe técnica; divulgação das ações no site da EMATER e no principal site de notícias da
cidade, além da participação em programas de rádio. Esses canais de divulgação foram
importantíssimos para município, pois anteriormente a população, de forma geral, não tinha
conhecimento sobre as políticas públicas disponíveis nem qual o papel da empresa no município.
Desse modo, os agricultores passaram a conhecer o trabalho realizado junto às comunidades da
região.
Para Las Casas (2005) qualquer empresa, de qualquer ramo, para comercializar seus
produtos deve considerar as quatro ferramentas estratégicas do composto de marketing, que são
o produto, preço, distribuição e promoção. Essas ferramentas também são chamadas de “quatro
Ps”. O Produto se refere ao que é fornecido para os clientes por uma organização com o
propósito de troca. O Preço se refere ao volume de dinheiro ou outros recursos que são
utilizados para essa troca. Já a Distribuição trata dos canais de distribuição que são utilizados
para que os produtos e serviços se tornem disponíveis para troca. O elemento Promoção
também chamado de comunicação se refere a como os profissionais de marketing informam,
lembram e convencem os clientes sobre os produtos ou serviços da empresa (CHURCHILL; PETER,
2000).
Na área de gestão de pessoas, os servidores foram motivados através da percepção da
equipe sobre o sentido do trabalho onde poderiam mostrar para as suas famílias a importância
das suas atividades para a sociedade, além de participar de entrevistas na televisão, rádios, entre
outros. Também houve a valorização da equipe com a oportunidade para que todos
apresentassem suas ideias a fim de promover a inovação; a divisão dos trabalhos entre as
competências de cada integrante e a descentralização das decisões. O envolvimento da equipe
de Pilõezinhos no processo de diagnóstico, planejamento e implementação também contribuiu
para a motivação dos servidores.
A questão logística contemplou especialmente a roteirização das atividades; a realização
da manutenção preventiva dos veículos; e o aumento na velocidade de resposta as solicitações
dos agricultores que foi alcançado pela organização e por modificações no layout do escritório.
Além dessas ações, a unidade operativa estabeleceu parcerias para atingir seus objetivos
com as associações rurais; com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável –
CMDRS; com a prefeitura municipal; com o sindicato dos trabalhadores rurais; com o Banco do
Nordeste; com o Banco do Brasil e com a Universidade Federal da Paraíba. Essas parceiras
possibilitaram um maior apoio para a execução das atividades, ampliaram a divulgação das ações
e melhoraram a assistência técnica realizada no município.

4.2 A relação entre a Administração Pública Gerencial e o caso da Unidade Operativa
Pilõezinhos.
A Administração Pública Gerencial remonta a uma nova exigência aos gestores públicos.
Nesse direcionamento, o quadro 1 apresenta a comparação entre as características dessa
administração e as práticas adotadas no gerenciamento da U. O. Pilõezinhos.
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Quadro 1 ‐ Comparativo entre as características da Administração Pública Gerencial e as práticas
adotadas no gerenciamento da U. O. Pilõezinhos
Características da Administração Pública
Gerencial
A profissionalização dos servidores públicos.
A busca de controle de resultados por meio de
indicadores de desempenho.
A descentralização administrativa.

A utilização de práticas de gestão consagradas
no setor privado da economia, como a satisfação
do cidadão‐cliente, a melhoria contínua, a
flexibilização de rotinas e procedimentos
operacionais, a maior participação dos
servidores nos processos decisórios, a
valorização do gerente no lugar do
administrador burocrático, dentre outras
ferramentas.

A utilização mais racional de recursos públicos.

Práticas adotadas no gerenciamento da U.O. Pilõezinhos.
O servidor público que ocupa a função de gerente da U.O.
é um profissional da área técnica de administração.
Avaliação mensal das atividades; avaliação continuada
com a verificação do desempenho sobre os serviços
prestados.
Valorização da equipe dando oportunidade para
demonstrarem suas competências com a divisão dos
trabalhos e a descentralização das decisões.
A utilização da ferramenta de gestão Análise SWOT; a
melhoria da qualidade no atendimento aos agricultores
familiares; verificação das propostas enviadas as
instituições financeiras evitando o retrabalho; utilização
de murais para divulgação das ações desenvolvidas pela
equipe técnica; divulgação das ações no site da EMATER e
programas de rádio; estimulo a participação dos
funcionários através da ampliação na percepção da equipe
sobre o sentido do trabalho; aumento da velocidade de
resposta às solicitações dos agricultores; a formação de
parcerias para o alcance dos objetivos; entre outros.
Roteirização das atividades; realização da manutenção dos
veículos; mudança no layout do escritório.

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014

Como pode ser verificado no quadro comparativo, a equipe da unidade operativa
conseguiu implementar várias práticas gerenciais que são adotadas em empresas privadas. Esses
instrumentos gerenciais adotados apresentam‐se alinhados com as características da
Administração Pública Gerencial. Segundo o entrevistado, esse trabalho de Pilõezinhos surgiu a
partir de um diagnóstico do ambiente interno e externo que originou um planejamento das
atividades que foram desenvolvidas ao longo de dois anos. Houve uma resistência inicial por
parte da equipe para realização de algumas ações.
A aplicação do modelo gerencial proporcionou o atendimento a um maior número
famílias agricultoras/mês; redução do tempo de atendimento no escritório; redução do tempo de
contratação de projetos junto aos agentes financiadores; melhoria da visibilidade da empresa no
município; redução dos custos; aumentou a motivação dos servidores; entre outros.
O planejamento das atividades facilitou a ação da equipe técnica na implementação das
políticas públicas no município, como foi o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE em que Pilõezinhos foi o primeiro município do estado da Paraíba a colocar em prática o
programa oferecendo produtos da agricultura familiar para merenda escolar. Esse fato gerou
uma entrevista da equipe técnica num programa jornalístico de televisão.
A alta administração da empresa reconheceu o sucesso da unidade operativa e as
práticas gerencias desenvolvidas foram sistematizadas e implementas em todas as unidades
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operativas espalhadas pelo estado da Paraíba. Entretanto, a implementação em algumas
unidades operativas apresentaram problemas devido ao baixo nível de conhecimento dos
gerentes sobre a área de administração, além da própria resistência relacionada à cultura
organizacional.

5‐ CONCLUSÃO
Percebe‐se assim, a importância da Administração Pública Gerencial para moldar
comportamentos deixados pela Administração Pública Patrimonialista, como centralização das
ações e o caráter dominador, cujos dominantes acreditam que tem o direito de exercício do
poder e os dominados de obedecer.
Tratando‐se de uma realidade aplicada a um estado localizado no nordeste brasileiro,
dotado de particularidades patrimonialistas e senhoriais, a prática gerencial possibilita uma
maior descentralização das ações e flexibilidade com uma maior participação popular focando no
bem estar do cidadão. Essa nova prática mostra um progresso para os cidadãos, trazendo
benefícios para os moradores das comunidades como uma melhor qualidade de vida. A nova
concepção de uma gestão pública pautada na Administração Pública Gerencial pode ajudar a
mudar o paradigma de diversos municípios do nordeste, que ainda sofrem com traços
patrimonialistas. Simples ações pautadas nesse estudo de caso podem ajudar a mudar anos de
história retratada no cotidiano das pessoas.
A Administração Pública Gerencial tem como princípio a utilização e valorização do
gerencialismo, sendo esse a base do novo modelo.
O diagnóstico do ambiente interno e externo da unidade operativa norteou o
planejamento e a execução das práticas implementadas, assim como o envolvimento da equipe
de Pilõezinhos em todas as etapas do processo proporcionou uma maior motivação entre os
servidores gerando eficiência, eficácia e qualidade na prestação dos serviços a coletividade.
Os estudos sobre a Administração Pública Gerencial mostraram que utilização de
ferramentas de gestão pode fazer a diferença numa organização pública. O processo de análise
que envolveu os funcionários e a divisão dos trabalhos contribuiu para acelerar o processo de
melhorias na Unidade Operativa de Pilõezinhos.
Os objetivos traçados foram alcançados através das parcerias junto às associações
rurais; o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS; a prefeitura
municipal; sindicato dos trabalhadores rurais; Banco do Nordeste; Banco do Brasil e Universidade
Federal da Paraíba, entre outros. A alta administração da EMATER/PB reconheceu o sucesso
alcançado pela unidade operativa, principalmente em relação à melhoria no atendimento aos
agricultores familiares, e implantou essa metodologia em todas as unidades operativas do estado
da Paraíba.
A utilização de ferramentas de gestão como as utilizadas em empresas privadas, pode
gerar uma nova relação entre organizações públicas e a sociedade pautada na prestação de
serviços com eficiência, eficácia e efetividade, desde que resguardadas as suas particularidades
para que a questão social não seja oprimida pelos grandes interesses econômicos.
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Esse trabalho apresenta uma proposta que pode ser utilizada para o sucesso de
empresas públicas de assistência técnica e extensão rural, além de demonstrar a importância do
profissional de Administração para Administração Pública do país.
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RESUMO
Este artigo busca apresentar feitios sobre a importância
da A3P nas organizações, bem como aspectos relativos
ao Curso de Capacitação realizado em Aracaju/SE em
abril de 2014, experiência esta vivenciada por um
membro desta equipe de pesquisa. Trata‐se de um
estudo bibliográfico e empírico. Trata‐se de um estudo
bibliográfico e empírico. A motivação para o estudo
surgiu após a realização do Curso de Capacitação para
Sustentabilidade na Administração realizado em abril de
2014 em Aracaju/SE. Diante do exposto pode‐se
observar que o Programa A3P pode ser um forte aliado
para que práticas sustentáveis possam ganhar espaço
nas instituições. Pode‐se optar pelo termo de adesão no

qual a instituição ratifica formalmente seu
compromisso, ou pode‐se implementá‐lo de maneira
adaptada de acordo com as necessidades e condições da
instituição. Nota‐se que a base conceitual do Programa
A3P parece simples, uma vez que centra‐se em temas
que cotidianamente ouvimos falar: água, energia
elétrica, materiais de consumo, sensibilização de
pessoas. Mas na realidade o uso racional destes
recursos torna‐se complicado à medida que se espera
que cada cidadão faça de livre vontade sua parte, isto é,
torna‐se difícil e moroso esperar que cada sujeito torna‐
se interessado em economizar, reutilizar, e que de
forma
geral
pense
em
soluções.

PALAVRAS‐CHAVE: A3P, ambiente, administração.
THE IMPORTANCE OF AGENDA A3P: A EXPERIENCED TRAINING IN ARACAJU/SE
ABSTRACT
his article aims to show shapes on the importance of
A3P in organizations , as well as aspects of the
Training Course held in Aracaju / SE in April 2014 , this
experience lived by a member of this research team .
This is a literature and empirical study . This is a
literature and empirical study . The motivation for the
study arose after the completion of the Training
Course for Sustainability in Management held in April
2014 in Aracaju / SE . Given the above it can be seen
that the A3P program can be a strong ally for
sustainable practices can earn a place in institutions .
You can choose the term of membership in which the

institution formally ratifies its commitment , or you
can implement it in a way adapted according to the
needs and conditions of the institution . Note that the
conceptual basis of the A3P program looks simple ,
since it focuses on topics that we hear every day :
water, electricity , consumables , awareness of people
. But in reality the rational use of these resources
becomes complicated as it expects each citizen does
his part willingly , that is, it becomes difficult and time
consuming to wait for every subject becomes
interested in saving , reuse , and we generally think of
solutions

KEY‐WORDS: A3P, environment management.
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A IMPORTÂNCIA DA AGENDA A3P: A EXPERIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO EM ARACAJU/SE
INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos sobre a importância da A3P nas
organizações, bem como aspectos relativos ao Curso de Capacitação realizado em Aracaju/SE em
abril de 2014, experiência esta vivenciada por um membro desta equipe de pesquisa.
A partir de meados do século XX pode‐se observar intensas mudanças no panorama
mundial acerca das problemáticas ambientais. Padrões de desenvolvimento pautados na
utilização desenfreada dos recursos naturais começaram a ser discutidos com maior ênfase em
conferências ao redor do mundo. Estudiosos, ativistas e a sociedade civil iniciaram novas formas
de reivindicar medidas de proteção e mitigação diante dos inúmeros casos de desrespeito ao
meio ambiente. Mesmo diante de ambientes contingenciais com instabilidade política e
econômica, estas mudanças evidenciaram a necessidade de reformulações quanto às legislações
obsoletas, e principalmente quanto aos modelos de gestão que já não “respondiam” as novas
demandas e problemáticas da sociedade.
A promulgação do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 constituiu‐se também em
um marco, uma vez que dispõe do direito a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo‐se ao pode público e
à coletividade o dever de defendê‐lo e preservá‐lo para as presentes e futuras gerações”. Desta
forma, a busca pela eficácia e eficiência passaram a ser imperativos para a melhoria da qualidade
e no uso racional dos recursos tanto nas organizações públicas quanto privadas, considerando os
efeitos da globalização, da criação de novas tecnologias e d organização de novos campos de
estudo.
As grandes conferências a exemplo da Eco 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente), realizada no Rio de Janeiro em 1992 ampliaram o entendimento que todas as
atividades causam impacto socioambiental.
O conceito de responsabilidade social corporativa deve enfatizar o impacto das
atividades das empresas [e organizações públicas] para os agentes com os quais
interagem (stakeholders): empregados, fornecedores, clientes, consumidores,
colaboradores, investidores, competidores, governos e comunidade. Esse
conceito deve expressar compromisso com a adoção e a difusão de valores,
conduta e procedimentos que induzam e estimulem o contínuo
aperfeiçoamento dos processos empresariais, para que também resultem em
preservação e melhoria da qualidade de vida da sociedade do ponto de vista
ético, social e ambiental. (TACHIZAWA, 2007, p. 63).

Estes posicionamentos devem ser estendidos às organizações públicas considerando suas
relações com usuários, fornecedores, colaboradores e seu dever ético perante a sociedade e ao
meio ambiente. Um exemplo refere‐se a inovação legal disposta na redação da Lei n. 8.666 de 21
de junho de 1993 no tocante às licitações.
A instrução Normativa n. 01 de 19 de janeiro de 2010 e a Lei n. 12.349 de 15 de dezembro
de 2010 modificaram artigos importantes com vistas à promoção das compras sustentáveis nas
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instituições públicas federais, uma vez que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental
para aquisição de bens e prestação de serviços para Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional.
A necessidade de uma agenda para sustentabilidade na administração pública – A3P
Na trajetória de ações em prol da sustentabilidade e da necessidade de maior
engajamento da esfera pública surgiu em 1999 o Programa Agenda Ambiental da Administração
Pública, conhecido pela sigla A3P, oficializado pela Portaria Nº 510/2002 do Ministério do Meio
Ambiente. Esta ação parte do entendimento que a Administração Pública é uma grande
consumidora de recursos naturais, e da observação dos impactos ambientais de suas atividades.
Assim o Programa “[...] visa promover a responsabilidade socioambiental e incorporar
critérios de sustentabilidade no funcionamento da administração pública.” (BRASIL, 2013, p.10).
A A3P busca fomentar através de condutas éticas e uso racional, eficiente e eficaz dos
recursos, visando o desenvolvimento sustentável e a saúde e bem‐estar de todos os envolvidos
nas atividades inter‐relacionadas as organizações públicas.
[...] sem dúvida é de extrema importância e um avanço muito grande nas
questões ambientais desenvolvidas em nosso país, pois pretende instaurar um
processo de construção de uma nova cultura institucional na administração
pública, visando a sensibilização dos servidores para otimização dos recursos
para o combate ao desperdício e para a busca de uma melhor qualidade do
ambiente de trabalho. (SANTOS, MOURA, et al, 2012, p. 2 . Disponível em:
<http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2012/I‐001.pdf página 2>. Acesso
em: 12 mai. 2014).

O Programa A3P pode ser também direcionado as organizações privadas considerando a
possibilidade de adequação quanto aos objetivos propostos e metas a serem alcançadas. Dentre
os objetivos principais da A3P pode‐se destacar:
‐ Sensibilizar gestores públicos para as questões socioambientais;
‐Contribuir para revisão de padrões de produção, consumo e critérios de gestão adotando
novos referenciais na administração pública;
‐Promover o uso racional dos recursos naturais e redução de gastos institucionais;
‐Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pelas atividades da administração
pública;
‐Contribuir para a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. (BRASIL, 2013,
p.11).
Seus âmbitos de atuação envolvem os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e as
esferas Municipais, Estaduais/ Distritais e Federais.
Os eixos temáticos têm enfoque nas seguintes demandas:
‐Uso racional dos recursos naturais e bens públicos;
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

‐Gestão adequada dos resíduos gerados;
‐Qualidade de vida no ambiente de trabalho;
‐Sensibilização e capacitação de servidores;
‐Licitações sustentáveis.
Nesta perspectiva podem ser desenvolvidas diferentes ações a depender do tipo de
atividade da instituição, principalmente aquelas baseadas nos “5Rs”: recusar, repensar, reduzir,
reutilizar e reciclar, e em ações sociais comunitárias.
Podem ser desenvolvidos programas de economia de água, energia, reflorestamento,
destinação correta de resíduos, coleta seletiva, reaproveitamento de materiais são apenas alguns
exemplos de medidas de redução dos impactos das atividades cotidianas. Neste contexto a
sensibilização exerce um papel essencial:
[...] a sensibilização busca criar e consolidar uma consciência cidadã e de
responsabilidade socioambiental nos servidores, já a capacitação contribui para
o desenvolvimento de competências institucionais e individuais que permitam a
execução de práticas administrativas sustentáveis e promovam o bem‐estar do
servidor, visando um melhor desempenho profissional (BRASIL, 2013, p.51).

Neste tocante a agenda insere‐se em perspectivas de sensibilização do servidor diante dos
princípios éticos indicados no Decreto Federal n. 1.171 de 22 de julho de 1994:
‐ Participar de iniciativas voltadas à promoção de mudanças de comportamento e
procedimentos visando usar racionalmente insumos e recursos naturais;
‐Difundir e multiplicar conhecimentos entre os demais servidores, especialmente aqueles
que favoreçam mudanças de atitudes e melhor aproveitamento de insumos;
‐ Comprometer‐se com os critérios de mudanças independentemente do nível de
responsabilidade;
‐Buscar zelar pelo patrimônio público, que é bem de todos e adquirido com a contribuição
de todos os cidadãos.
Vale lembrar que a agenda A3P considera importantes as mudanças de hábitos e
comportamentos relativos aos padrões e níveis de consumo, uma vez que são diretamente
ligados aos impactos sobre os recursos naturais, seja no exercício das atividades profissionais ou
na vida pessoal.
MÉTODOS
Trata‐se de um estudo bibliográfico e empírico. A motivação para o estudo surgiu após a
participação de um dos membros da equipe no Curso de Capacitação para Sustentabilidade na
Administração realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril em Aracaju/SE.
Nesta oportunidade foi possível realizar o registro fotográfico e a aplicação de
questionário junto aos participantes. As questões versavam sobre os seguintes aspectos:
1‐ Como obteve informação sobre a realização do curso? Sua organização divulgou o curso?
2‐ Costuma acessar o site do Ministério do Meio Ambiente ou da SEMARH?
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3‐ O que motivou sua participação no curso A3P?
4‐ A organização onde trabalha desenvolve alguma ação relacionada a A3P?
5‐ Em sua opinião em que aspectos o curso será útil ou acrescentará em sua formação, vida pessoal
e profissional?
6‐ Buscará multiplicar o conhecimento adquirido? De que forma?
7‐ Em sua opinião quais os maiores obstáculos ou desafios para implementação da A3P na
organização em que você trabalha?
O universo foi composto por 53 pessoas participantes do curso de capacitação, homens e
mulheres com faixa etária entre 25 e 68 anos de idade, em sua maioria servidores públicos (concursados
e comissionados) da esfera municipal, estadual e federal. A amostra foi composta por 33 pessoas que
estavam presentes e consentiram em responder as questões.
O curso foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a SEMARH (Secretaria
Estadual e meio ambiente e recursos hídricos de Sergipe). A divulgação ocorreu através do site do
Ministério do Meio Ambiente e da SEMARH. Deve‐se destacar que estas foram “a segunda turma” do 1º
Curso de Capacitação Sustentabilidade na Administração Pública da A3P, curso este realizado nas
seguintes capitais relacionadas a seguir:
Tabela 1‐ Indicação das turmas, capitais e datas dos cursos

Fonte:< http://www.mma.gov.br/publicador/item/9997‐curso‐de‐sustentabilidade‐na‐
administracao‐publica‐da‐a3p>. Acesso em: 12 abr.2014.

O Curso em Aracaju foi realizado no Hotel Aruanã, localizado na Orla da Praia de Aruana,
contou com a participação do Sr. Geraldo Vitor de Abreu, Diretor do Departamento de Cidadania
e Responsabilidade Socioambiental do MMA, de servidores da SEMARH e da equipe responsável
pela condução do curso (Equipe da empresa privada Solar).
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O conteúdo programático foi baseado nos seguintes tópicos: gerenciamento de projetos;
construções Sustentáveis; eficiência Energética; eficiência no uso da água; gestão de Resíduos
(Plano de Gerenciamento); qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e
capacitação dos servidores; análise do ciclo de vida e licitações sustentáveis.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante do exposto pode‐se observar que o Programa A3P pode ser um forte aliado para
que práticas sustentáveis possam ganhar espaço nas instituições. Pode‐se optar pelo termo de
adesão no qual a instituição ratifica formalmente seu compromisso, ou pode‐se implementá‐lo
de maneira adaptada de acordo com as necessidades e condições da instituição.
Durante a realização do Curso de Capacitação Sustentabilidade na Administração Pública
desenvolvido em Aracaju no mês de Abril de 2014, pode‐se observar que a instituição que mais divulgou
o evento foi a SEMARH, citada por 51,51% dos participantes, uma vez que a instituição já implantou ações
da A3P em vários setores. Os demais participantes obtiveram informações sobre o curso por meio da
internet, site do MMA e informações de colegas. Quanto a divulgação nas instituições 63,00% dos
entrevistados não responderam. Nota‐se que a divulgação do curso poderia ter sido mais expressiva
considerando o grande número de instituições públicas e prefeituras no Estado de Sergipe. Dentre os
participantes 75,75% costumam acessar o site da SEMARH e/ou do MMA, já 15,15% não acessam,
enquanto 9,09% acessam às vezes.
A motivação para participar do curso foi bem variada, com indica o quadro a seguir:
Quadro 1‐ Motivações para participação no curso
Motivações
Conteúdo programático
Diminuir os impactos ambientais
Ações que o órgão desenvolve no município onde mora
Aprendizado
Conhecer como funciona o A3P
Representar a SEMARH
Implantar no município/ ADM pública
Representar onde trabalha
Capacitação
Porque Gosta do tema
Sustentabilidade na ADM pública
Representando a ADEMA
Implantar onde trabalha
Torna‐se participante da comissão onde trabalha

%
9,09%
9,09%
3,03%
18,18%
15,15%
3,03%
9,09%
3,03%
3,03%
6,06%
9,09%
3,03%
6,06%
3,03%

Fonte: Questionários aplicados pela equipe

Cerca de 42,00% dos entrevistados sinalizaram que as instituições onde trabalham não
desenvolvem alguma ação relacionada a A3P. Dentre os participantes 45,45% indicaram a existência de
ações voltadas à A3P em seus postos de trabalho, salientando que a maioria deles faz parte do quadro
funcional da SEMARH. Quanto a esta questão 12,12% não responderam.
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Cerca de 93, 93% acreditam que poderão multiplicar os conhecimentos adquiridos no curso de
capacitação enquanto os demais possuem dúvidas quanto a está possibilidade, considerando que não
depende somente da vontade do indivíduo, mas necessita‐se de apoio institucional e colaboração dos
colegas de trabalho.
Quando questionados sobre a “utilidade” e aproveitamento do curso em sua formação, vida
pessoal e profissional as respostas foram variadas:
Quadro 2‐ Aproveitamento dos conhecimentos
Para que a A3P saia do papel
Levar conhecimento sobre a importância da A3P
Inserir métodos sustentáveis onde mora
Utilizar corretamente os recursos naturais/ preservação ambiental
Formação acadêmica
Esclarecer dúvidas
Experiências
Conhecimento
Não respondeu

3,03%
9,09%
6,06%
24,24%
15,15%
9,09%
6,06%
21,21%
6,06%

Fonte: Questionários aplicados pela equipe
Nota‐se que estes aspectos são muito importantes porque demonstram os interesses e as
possibilidades dos participantes desenvolverem ações efetivas em seu dia a dia. Em relação a
forma como poderiam multiplicar e aplicar os conhecimentos, 24,24% sinalizaram que poderiam
realizar palestras nas instituições, 30,30% compartilhariam as informações durantes as atividades
rotineiras, enquanto 12,15% procurariam “conscientizar” as pessoas no trabalho e nos bairros
que residem.
Em relação aos possíveis obstáculos ou desafios para implementação da A3P nas
organizações em que trabalham 30,30% indicaram a dificuldade de apoio dos gestores e
superiores hierárquicos. Para 33,33% dos entrevistados seria mais difícil sensibilizar os colegas de
trabalho e “pessoas da comunidade”. Um aspecto interessante surgiu das respostas de 12,12%
que indicam como principal obstáculo “a cultura dos brasileiros”, enquanto para 3,03% as
questões financeiras relacionadas ao custo da divulgação seria o principal empecilho.

Figuras 01 a 03: Representantes do MMA , do Governo do Estado de Sergipe e demais
participantes. Fonte: Rosana R. Siqueira, 2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota‐se que a base conceitual do Programa A3P parece simples, uma vez que centra‐se
em temas que cotidianamente ouvimos falar: água, energia elétrica, materiais de consumo,
sensibilização de pessoas. Mas na realidade o uso racional destes recursos torna‐se complicado à
medida que se espera que cada cidadão faça de livre vontade sua parte, isto é, torna‐se difícil e
moroso esperar que cada sujeito torna‐se interessado em economizar, reutilizar, e que de forma
geral pense em soluções. Na maioria das vezes isto ocorre quando as despesas do lar aumentam,
ou diante de quadros de escassez.
Estes são desafios que programas como A3P podem auxiliar na busca por soluções, uma
vez que cada cidadão possa inter‐relacionar suas ações aos impactos sobre o meio ambiente e ao
aumento dos gastos que geralmente retornam na forma de impostos.
Diante destes aspectos pode‐se afirmar que a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente
disponibilizando o Curso de Capacitação Sustentabilidade na Administração Pública busca
minimizar estas dissonâncias de forma participativa. A realização do curso em várias capitais
também constitui‐se em um aspecto positivo considerando as diferenças regionais e a dificuldade
de translado caso o curso fosse realizado apenas em Brasília. Desta forma pode‐se considerar
como exitosa a experiência da realização do curso em Aracaju/SE, sinalizando a importância dos
participantes buscarem multiplicar os conhecimentos adquiridos.
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RESUMO
Nos 1990, com a deterioração das instituições de ensino
públicas por falta de investimento do Estado, cresceu o
número de instituições privadas. Mesmo com esse
incremento pautado na dicotomia público‐privado, as
demandas da sociedade não eram supridas. Emergiram
desse contexto movimentos da sociedade civil que
buscaram configurar uma nova organização que
atendesse às demandas sociais, de natureza solidária ou,
comumente conhecida, como sem fins lucrativos. Essa
inovadora conceituação de organização exigiu processos
de gestão adequados às peculiaridades de
funcionamento das instituições que nem são públicas
nem privadas, que constituem o terceiro setor.

Compreender como essas instituições concilia seu
crescimento, mantendo seus valores e princípios
originários por meio de processos de gestão apropriados
é o escopo deste estudo. Adotou‐se como pressuposto
metodológico o estudo de caso único (YIN, 2001), numa
abordagem qualitativa, dada à natureza exploratória e
descritiva da pesquisa, analisando‐se os processos de
gestão da instituição de ensino Alfa, sem fins lucrativos,
localizada em Gravatá, Pernambuco. Observou‐se que a
ausência de processos de gestão bem delimitados
revelou‐se fator crítico para o crescimento ordenado
desta instituição.

PALAVRAS‐CHAVE: instituições de ensino, processos de gestão, organizações sem fins lucrativos, terceiro setor.

OR PUBLIC OR PRIVATE SECTOR: CHALLENGES AND DILEMMA OF MANAGEMENT IN AN
ORGANIZATION OF EDUCATION NONPROFIT OF PERNAMBUCO
ABSTRACT
In 1990, with the deterioration of public educational
institutions for lack of state investment, the number of
private institutions increased. Even with this increase
grounded in public‐private dichotomy, society's
demands were not met. Emerged from this context civil
society movements that sought to set up a new
organization that would meet the social demands of
solidarity, or commonly known as nonprofit nature. This
innovative concept of organization required appropriate
to the peculiarities of functioning of the institutions that
are neither public nor private, constituting the third
sector management processes. Understanding how

these institutions reconcile their growth while
maintaining their values and principles originating
through appropriate management processes is the
scope of this research. It was adopted as a
methodological assumption the single case study (Yin,
2001), a qualitative approach, given the exploratory and
descriptive nature of the research, analyzing the
management processes of the educational institution
Alpha, nonprofit , located in Gravatá, Pernambuco . It
was observed that the absence of well‐defined
management processes proved critical to the orderly
growth of this institution.

KEY‐WORDS: educational institutions, management processes, nonprofit organizations, third sector.
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GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS: UM ESTUDO NA ORGANIZAÇÃO DE
ARTESÃS MULHERES DE ARGILA
INTRODUÇÃO
No Brasil, assiste‐se a partir da década de 1990 uma ampliação no número de instituições
de ensino particulares. Essa foi uma via apontada para a deterioração e o sucateamento do
ensino público advindos da crescente falta de investimentos governamentais nessa área (CUNHA,
2003). Sob essa amálgama a iniciativa privada aparecia como única e melhor alternativa para a
progressiva diminuição da interferência estatal na educação brasileira (SANTOS, 2002).
Todavia, essa dicotomia público‐privado não era capaz de atender às demandas da
sociedade, sobretudo no que se refere à educação. Nesse escopo se avolumavam as discussões
acerca da reinstitucionalização do público, ou seja, de um novo espaço entre o público e o
privado em que a própria sociedade possa atuar para atender suas demandas (CARRIO, 2000).
Esse movimento das organizações da sociedade civil assume um papel cada vez mais
relevante passando a configurar uma nova organização econômica, nomeadamente, uma
economia solidária. Dessa forma, a intensificação das ações sociais desses grupos e a variedade
dessas organizações constitui um fenômeno inovador e significativo que exige novos processos
de gestão para atender às demandas e peculiaridades dessas intuições (ANDION, 1998).
Nesse contexto, buscou‐se analisar uma instituição de ensino sem fins lucrativos
localizada na cidade de Gravatá no interior de Pernambuco. A instituição Alfa surgiu em 2004 e é
mais uma opção dentre o conjunto de escolas públicas e privadas. Ela obteve crescimento de
80% nos últimos anos, passando a atender cerca de 750 alunos, o que tem exigido a adoção de
novos processos de gestão que assegurem a prestação desses serviços à comunidade. Contudo,
tem enfrentado dilemas sobre como conciliar o crescimento e manter os valores e princípios que
promoveram sua fundação, bem como quais métodos de gestão atendem a essas demandas.
A fim de discutir essas questões o artigo subdivide‐se em três blocos: na seção (1) realiza‐
se uma discussão teórica sobre o contexto dos processos de gestão direcionados a organizações
sem fins lucrativos; na seção (2) apresenta‐se o percurso metodológico orientado pelas
proposições de estudo de caso de Yin (2001); na seção (3) apresenta‐se o caso da instituição Alfa;
e por fim são tecidas as considerações finais.
1. CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), também denominadas de Terceiro Setor, vêm
desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade moderna. Com o
objetivo de prestar melhores serviços à sociedade, beneficiam o desenvolvimento econômico,
social e político das nações. Essas ações voluntárias estão organizadas através de associações,
fundações e instituições voltadas à realização de inúmeras atividades subatendidas pelo Estado.
De acordo com Fischer (2002) essas organizações caracterizam‐se por serem sem fins
lucrativos, formais, autônomas e incorporam algum grau de envolvimento de trabalho voluntário.
Por sua vez, Drucker (1995) coloca essas organizações em um grau mais relevante ao indicar que
a organização sem fim lucrativo existe para provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade.
Tais organizações têm crescido nos últimos anos e estudos do IBGE revelam que, em
2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no Brasil,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

predominantemente entidades religiosas (28,5%), associações patronais e profissionais (15,5%) e
de desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As áreas de saúde, educação, pesquisa e
assistência social (políticas governamentais) totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). (IBGE 2010)
Nesse sentido, Melo Neto e Froes (1999) explicam que as principais causas que têm
levado o terceiro setor a tal crescimento são as seguintes: (a) crescimento das necessidades
socioeconômicas; (b) crise no setor público; (c) fracasso das políticas sociais; (c) crescimento dos
serviços voluntários; (e) degradação ambiental; (f) crescente onda de violência; (g) incremento
das organizações religiosas; (h) maior adesão das classes alta e média a iniciativas sociais; (i)
maior apoio da mídia; e (j) maior participação das empresas que buscam a cidadania empresarial.
No Brasil essas organizações variam no tamanho, grau e formalização, volume de
recursos, objetivo e forma de atuação, diversidade ressaltante da pluralidade da sociedade e dos
fatos históricos que delinearam os arranjos institucionais nas relações entre estado e mercado
(FISCHER, 2002). Mas apesar da diversidade, indica‐se como ponto comum a necessidade de
incorporar práticas de gestão, a fim de manter o crescimento e a consolidação desse setor.
1.1. GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
A gestão se faz importante nas organizações sem fins lucrativos, mesmo sendo uma tarefa
desafiadora, uma vez que essas instituições não podem demostrar resultados através dos lucros
financeiros. Como corrobora Drucker (1995)
Essas instituições são agentes de mudanças humanas. Portanto seus resultados sempre
são mudanças em pessoas – de comportamento, condições, visão, saúde, esperanças e,
acima de tudo, de sua competência e sua capacidade. (DRUCKER, 1995, p. 82)

Para Murad (2007) a gestão proporciona às entidades sem fins lucrativos capacitação de
pessoas para atuarem em conjunto, compromisso com metas e valores compartilhados,
aprendizado constante, comunicação e responsabilidade, critérios de desempenho, resultados
focados em seu destinatário.
Ao considerar que são dirigidas e desenvolvidas através dos indivíduos, a comunicação é
sem dúvida fator importante e insubstituível. Segundo Drucker (1995), ela deve ser estruturada
ao redor das informações que fluem dos indivíduos que executam o trabalho para aqueles que
estão no topo, e também ao redor das informações que fluem para baixo. Esse fluxo é essencial
para a organização se configurar como espaço de aprendizado (FISCHER, 2002).
Drucker (1995) enfatisa a importância do processo de gestão, descrevendo que uma
organização sem fins lucrativos requer para funcionar um plano, marketing, pessoas e dinheiro.
Afirma que ela existe para provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade. Embora seja
consensual a adequação dessas organizações a um modelo de gestão, não há modelo específico
que atenda a esse propósito. Como indica Mendes (1999, p.61) “não haverá melhor modelo, mas
tantos quantos forem às realidades de cada subconjunto de organizações.” Então, para
compreender essas realidades, faz‐se necessário estabelecer o processo de planejamento
estratégico que, segundo Mara (2000), apresenta‐se como importante ferramenta gerencial, por
contribuir na alocação de recursos e fortalecer a organização financeiramente.
Segundo Bryson (1988) o planejamento estratégico é um esforço disciplinado por originar
decisões que dão forma e guiam a organização visando conceber e definir sua missão, visão,
valores e estrutura organizacional. Define que o planejamento de organizações sem fins
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lucrativos desenvolve‐se em 8 etapas: (1) concordância e início do planejamento estratégico; (2)
especificação do responsável pelo processo; (3) especificação da missão e dos valores; (3)
avaliação do ambiente externo; (4) avaliação do ambiente interno; (5) identificação das questões
estratégicas; (6) formulação de estratégia; e (8) estabelecimento de visão para o futuro.
De acordo com Fischer (2002) os melhores modelos de gestão são os que permitem que o
papel central da organização seja cumprido. O planejamento se enquadra na perspectiva de gerar
o melhor processo gerencial, a fim de obter os melhores resultados com base na missão, visão,
valores e estrutura organizacional.
A missão representa a razão de existir da organização. Chiavenato (1999) diz que ela
funciona como orientadora das atividades. Define o que se faz, por que se faz e para quem atua.
Oster (1995) direcionando a missão para organizações sem fins lucrativos define que ela contribui
para limitar as funções, motivar o pessoal e os doadores. Além disso, Covey (1989) destaca que
ela é capaz de criar sentimento de união e envolvimento, sendo referência para gerir atitudes.
Por sua vez, a visão é a forma de elaborar um plano futuro baseado no presente para o
desenvolvimento contínuo da organização. Determina o trabalho a ser feito em um período de
tempo, focando a obtenção do resultado. (PORRAS, 1996). Scott e outros (1998) afirmam que a
visão reúne pessoas em torno de um sonho comum; coordena o trabalho de diferentes pessoas;
ajuda todos na empresa a tomarem decisões; constrói a base para o planejamento; questiona o
estado atual; e torna o comportamento incongruente mais perceptível.
De acordo com Silva (2006) essa fase do planejamento em que são declaradas a missão e
a visão se constitui na filosofia da organização. Assim, os valores organizacionais envolvem
princípios e crenças estabelecidos, que fornecem suporte à tomada de decisões (OLIVEIRA,
2005). Deal e Kennedy (1998) afirmam que quando os colaboradores conhecem o que a
organização defende, é mais provável que suas decisões reforcem esses valores, e é mais
provável que se sintam parte importante da organização. Dentre esses valores, Marcovitch
(1997) recorda que por desempenhar função de interesse público, espera‐se que a organização
do terceiro setor cultive a transparência dos projetos, dos resultados e dos recursos alocados.
Após definir‐se a missão, visão e valores, torna‐se necessário, de acordo com Bryson
(1998), desenvolver a estrutura organizacional. Segundo Djalma (2002) é a ordenação e o
agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance dos objetivos. Segundo Morgan (1986)
apud Wood Jr. (2001) há vários modelos organizacionais, conforme esquematizado na Tabela 1,
competindo ao líder conhecê‐los e aderir ao modelo que melhor se enquadre à organização.
Tabela 1: Modelos organizacionais
MODELO
Burocracia rígida

Burocracia
conduzida
comitê

CARACTERISTICAS
 Pressupõe estabilidade ambiental.
 Poder decisório é individualizado e centralizado.
 Operações e tarefas são bem identificadas.
por

Burocracia
com
times
interdepartamentais

 Pressupõe ambiente estável com eventuais imprevistos.
 Poder decisório é exercido por comitê.
 Existe variedade na condução das divisões ou áreas.
 Pressupõe necessidade de perspectiva interdepartamental.
 Nível de comunicação é maior que nos formatos anteriores.
 Lealdade aos grupos é condicionada ao interesse dos departamentos.
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e grupos‐tarefa
Organização
matricial

Organização baseada
em projetos

Organização
rede orgânica

tipo

 Pressupõe balanceamento de poder entre funções/departamentos e
processos.
 Busca garantir a convergência de esforços e otimizar a utilização de
recursos.
 Exige maturidade dos líderes para contornar os conflitos de interesse.
 Pressupõe a busca de flexibilidade, agilidade, criatividade e
capacidade de inovação.
 Todas as tarefas mais importantes são administradas ou realizadas
por grupos.
 Coordenação é informal e fundamentalmente ditada por visões.
 Pressupõe existência de um grupo estratégico central.
 Utiliza terceirização em larga escala
 Não possui identidade clara, distinta e duradoura.

Fonte: Adaptado de Morgan (1986) apud Wood (2001, p. 40)

Cabe destacar que a estrutura será delineada por meio de organograma, forma gráfica de
representar escolhas organizacionais. Para Chiavenato (2000) é a representação dos aspectos da
estrutura organizacional, constituindo a cadeia de comando. Nessa cadeia é fundamental para
gerir e definir o planejamento ter alguém que possa mudar a direção da organização, capaz de
gerar energia nos outros, induzindo‐os a sentirem‐se motivados e entusiasmados. É preciso que o
líder seja capaz de prever crises, e esteja atento para desenvolver habilidades dos colaboradores,
identificando a capacidade de assumirem liderança (BRYSON, 1998; PAIS, 2006; DRUCKER, 1995).
Compreendidos os principais pontos norteadores do processo de gestão, na próxima
seção são apresentados os elementos que estruturam as escolhas metodológicas e de
operacionalização da pesquisa.
2. PERCURSO METODOLÓGICO
As concepções metodológicas que orientaram este estudo são de caráter qualitativo,
dada à natureza exploratória‐descritiva da pesquisa. Nesse sentido, consideram‐se os
apontamentos de Malhotra (2001) de que a pesquisa exploratória oferece ao pesquisador
aproximação, familiaridade e compreensão dos fenômenos que circundam o objeto estudado,
enquanto a pesquisa descritiva visa à exposição dos elementos e dados encontrados no campo.
Assim, a escolha pela abordagem exploratório‐descritiva apresentou‐se como mais adequada à
finalidade de analisar os processos de gestão da organização Alfa.
Em face dessas considerações, delimita‐se como estratégia do trabalho o estudo de caso
único esquematizado por Yin (2001). O autor destaca que o fundamento lógico para o
desenvolvimento do estudo de caso único é o quanto ele é representativo para confirmar,
contestar, testar ou estender uma dada teoria, o que converge com o escopo deste trabalho.
Yin (2001) descreve que o estudo de caso configura‐se como uma investigação empírica
que analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, indicado quando as fronteiras
entre fenômeno e contexto não são absolutamente evidentes. À falta de contornos específicos
dessas fronteiras, a exemplo das proposições dos estudos exploratórios, recomenda‐se utilizar
múltiplas fontes para se recolher evidências e informações (YIN, 2001).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Assim, utilizou‐se a triangulação nos instrumentos de coleta de dados que foram
compostos por: (a) entrevista semiestruturada, realizada com a diretoria da instituição e
colaboradores a fim de obter dados acerca do histórico da organização, sua estrutura e processos
de gestão, englobando questões sobre valores, crenças e princípios; (b) pesquisa documental a
partir dos registros de atas de reuniões e relatórios; e (c) observação direta realizada a partir de
visitas na instituição no período de agosto, setembro e outubro de 2013.
Finalizado o procedimento de coleta, os dados foram comparados a fim de se obterem os
critérios de validade interna propostos por Yin (2001). Nessa fase, evidenciou‐se convergência de
conteúdo entre os materiais coletados pelas três fontes, conduzindo‐se à composição de um
quadro de informações que será discutido na próxima seção.
3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A organização Alfa, fundada em fevereiro de 2004, na cidade de Gravatá‐ PE, foi
idealizada por membros de uma igreja evangélica local, que disponibilizou suas dependências
para acolhê‐la. A instituição nasce com uma filosofia baseada na educação inspirada nos
princípios cristãos, que vê o ensino como algo que está além de programas e conceitos, que
envolve vidas, pessoas e relacionamentos. A ideia basilar foi a de promover a formação de
cidadãos inovadores, solidários, comprometidos com o bem comum.
A entidade tem por missão o compromisso irrevogável com a qualidade do processo de
ensino‐aprendizagem valorizando as relações com os alunos, suas famílias e a comunidade. Seu
princípio pedagógico é de promover o amplo desenvolvimento das capacidades dos alunos, como
as de relação interpessoal, as cognitivas, as afetivas, as éticas, mediante o processo de
construção e reconstrução do conhecimento. Os princípios filosóficos se pautam no trabalho
educativo que será alicerçado na filosofia da igualdade dos direitos e deveres, propiciando a
socialização e contribuindo para o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças
culturais. Os princípios religiosos, por sua vez, tem o dever de promover a consciência religiosa
do indivíduo, tratando holisticamente o ser a partir dos princípios cristãos.
A instituição iniciou com 105 alunos e com o objetivo de fazer a diferença, já que não
havia na cidade instituições de ensino sem fins lucrativos. Com o passar do tempo, consolidou‐se
e hoje possui cerca de 740 alunos. Contudo, tal crescimento tem se configurado seu maior
desafio, dada à importância de se manter processos de gestão que possibilitem atender aos
alunos, sem perder os valores de desenvolvimento humano e pedagógico.
Já nos primeiros achados da pesquisa foi possível detectar no Alfa a ausência de práticas
de gestão eficientes. Observou‐se certa desorganização quanto à alocação dos funcionários em
suas respectivas funções, bem como a falta de um processo de desenvolvimento das tarefas.
Embora não disponha de recursos financeiros para alocar mais funcionários, isso não quer dizer
que não possa fazer adequações que minore essa problemática. Conforme exposto na seção
teórica, um bom processo de gestão proporciona o ordenamento das atividades através das
pessoas certas desenvolvendo as atividades corretas. De acordo com Murad (2007), isso se torna
possível através da apropriação da cultura pelos colaboradores, compromisso com metas, valores
compartilhados e critérios de desempenho. Mas tais critérios não são postos em prática no Alfa,
uma vez que na pesquisa documental não foram detectados nenhum registro de
acompanhamento das atividades desenvolvidas.
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Outra falha que leva‐nos a identificar a ausência de processos de gestão delimitados é a
carência de comunicação entre os líderes e a equipe, uma vez que não foram encontrados
registros escritos sobre os processos da organização, bem como na fala da diretoria fica evidente
a ausência de processos que visem socializar as informações dentro da instituição. Isso se
configura uma omissão substancial da entidade, dado que a comunicação atrelada à informação,
de acordo com Bryson (1998), é fator chave e insubstituível para a gestão.
Não temos reuniões formais ou informais com muita frequência para esse fim.
(DIRETORIA)
Não se sabe ao certo como identificar a satisfação dos funcionários no setor
administrativo, visto que não são feitas reuniões frequentes para tal fim, e não se tem
um modelo adequado para esse procedimento, embora tenhamos um setor para este
fim.” (DIRETORIA)

Atrelada à lacuna de comunicação, a ausência na delimitação das atividades acarreta
sobrecarga de trabalho. Apesar de existir um setor responsável pela administração da instituição
Alfa, a falta de acompanhamento das atividades dos colaboradores é mais uma vez evidenciada
na fala do responsável pela gestão.
Embora os funcionários precisem ser motivados cada um sabe seu papel e não precisa
que estejamos lembrando sempre... “eles dão conta do recado”. (RESPONSAVEL PELO
SETOR)
Não existe um bom fluxo de informação, falta comunicar o que cada um deve fazer, pois
algumas pessoas estão sobrecarregadas. (COLABORADOR 1)

Depreende‐se que para a direção da Alfa a ausência de delimitação de tarefas parece
normal. Contudo, esses fatores tem promovido insatisfação nos colaboradores e excesso de
trabalho. A causa da insatisfação parece está atrelada à desorganização na divisão das atividades,
mas também na ausência de uma liderança que direcione e controle o seu fluxo, denotando‐se a
importância de se estabelecer reuniões que permitam, por meio do diálogo, captar o nível de
satisfação de todos que compõem a instituição Alfa.
Entramos na Alfa para determinado fim, embora na prática a carência da instituição seja
tanta que você acaba fazendo tudo. Não se sabe ao certo como fazer, não tem quem
faça e nem quem explique, daí você tem que ousar, fazer e esperar se vai dar certo ou
vai dar bronca, agora se todos fizessem seria bom, mas nem todos tem a mesma
consciência. É desmotivador. (COLABORADOR 2)

Outro aspecto relevante é que para a diretoria o planejamento é visto apenas em seu
aspecto pedagógico, nomeadamente, as leis de diretrizes e bases da educação (LDB), a
convenção coletiva dos professores e o estatuto da criança e do adolescente (ECA). Há uma
valorização do planejamento pedagógico, em detrimento do administrativo.
Este é o meio pelo qual o Alfa está administrativamente organizado, a LDB está
relacionada à formulação do currículo, carga horaria e à formação do professor, quanto
aos demais funcionários e a gestão ainda estamos pensando nesse processo (DIRETORIA)

Embora a visão pedagógica seja imprescindível, até pela finalidade da instituição, nota‐se
um descompasso entre o planejamento pedagógico e o administrativo. Assim, indica‐se a
necessidade de direcionar‐se para um planejamento estratégico administrativo correlacionado
ao pedagógico já realizado.
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Também no que se refere ao planejamento, nota‐se que a instituição Alfa, apesar de ter
uma missão, ela não é divulgada aos colaboradores e discentes atendidos pela organização, o
que deve ser repensado, uma vez que quando se conhece padrões aos quais os colaboradores
devem apoiar, conforme defendido por Deal e Kennedy (1998), é muito mais provável que
tenham iniciativas que reforcem estes padrões e se sintam parte importante da organização.
Com relação à sua visão, não se dispõe de um modelo manuscrito, pensado
minuciosamente para longo prazo, embora a diretoria afirme que vem tendo resultados ao
inserir novos projetos de atuação.
Embora não tenhamos um modelo estamos colhendo resultado quanto a nossa visão,
visto que esse ano foi implantado o Fundamental I e da mesma forma implantaremos o
Primário. (DIRETORIA)

Neste caso, observa‐se que a visão para o futuro não pode ser apenas da diretoria. Para
ser efetiva, é necessário que todos os colaboradores tenham a exata dimensão dos objetivos
futuros. Vale destacar que os valores da Alfa são baseados nos princípios religiosos que tem por
finalidade promover a consciência religiosa do indivíduo tratando holisticamente todo o ser a
partir dos princípios cristãos. Embora esses valores sejam características centrais da instituição,
eles também não se encontram disponíveis para visualização dos colaboradores e discentes.
Importante notar que existe dificuldade para manter esses valores, já que o colégio tem
crescido em fluxo de alunos e número de colaboradores, e que os métodos de gestão e
comunicação não se mostram eficientes para que o crescimento ocorra de forma estruturada.
Muitos valores e princípios presentes na fundação do Alfa tem se perdido ao longo do tempo.
Entende‐se que os valores definem a essência da organização, portanto, se os
colaboradores e funcionários compreendem e internalizam tais valores é mais fácil levar adiante
os processos de gestão e atender à comunidade. Em face do exposto, reforça‐se a necessidade
de expor missão, visão e valores em um ambiente aberto, para que pais, alunos e colaboradores
vejam e relembrem os princípios da instituição.
No que se refere à estrutura organizacional nota‐se que foi definida a partir das
necessidades surgidas com o tempo. No entanto, não se tem uma definição concreta de um
organograma adequado que divida os setores ou que personalize um modelo de gestão. Mas
durante a pesquisa de campo a diretoria criou um modelo estrutural para expor como o trabalho
funciona na prática, conforme Figura 1.

Figura 1: organograma da estrutura organizacional do Alfa
Observa‐se um equívoco quanto à construção deste organograma, visto que em sua
fundação a igreja/comissão gestora foi a mentora da instituição. Embora, atualmente, a comissão
assuma apenas funções patrimoniais, ela não se encontra hierarquicamente abaixo do setor
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financeiro, uma vez que esse departamento tem como função tão somente arrecadar verbas e
gerir as contas a pagar. Indica‐se que a comissão gestora deveria ser visualizada como um órgão
deliberativo, visto que é a partir da comissão que as diretrizes organizacionais são estabelecidas.
Outro ponto de mudança refere‐se às demais funções como biblioteca, setor
administrativo e portaria, que não foram comtemplados na estrutura organizacional. Percebe‐se
que embora seja importante definir uma estrutura organizacional, é preciso ter conhecimento no
assunto para que o organograma represente de forma efetiva o fluxo de atividades e funções da
organização. Portanto, como indica Bryson (1998) o organograma das entidades sem fins
lucrativos não pode ser visto, apenas, como um encaixe de funções. Deste contexto, é possível
afirmar sobre a direção que sua visão administrativa e de liderança é limitada, e ela mesma
reconhece essas falhas, mas não sabe como solucioná‐las, conforme fala abaixo:
Precisamos melhoras as atividades, disso temos certeza, mas ainda estamos tentando
resolver alguns problemas para tentar estruturar melhor o Alfa. (DIRETORIA)

Pelo exposto, fica notória a necessidade de se inserir melhores métodos de gestão na
instituição Alfa. Entende‐se que apenas quando a diretoria da instituição tiver a extada noção da
importância dos métodos de gerenciamento, a organização terá a possibilidade de crescer sem
que para isso perca sua identidade, expandindo seu espectro de atuação em quantidade e
qualidade, de modo a atender melhor e mais efetivamente a comunidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A finalidade desta pesquisa foi discutir a importância dos processos de gestão em
organizações sem fins lucrativos, a partir do caso empírico Alfa. Percebe‐se que a instituição tem
crescido exponencialmente, nos últimos anos, contudo vários problemas de gestão são
enfrentados como desmotivação, sobrecarga de trabalho, falta de comunicação e perda dos
princípios da instituição.
Notadamente, esses problemas advêm da ausência de processos de gestão eficientes. Isso
pode ser apreendido quando a diretoria, por exemplo, prioriza o planejamento pedagógico e
negligencia o administrativo. E isto se deve ao fato da diretoria ainda não compreender a real
importância de estabelecer uma estrutura organizacional que promova um melhor fluxo de
atividades, de comunicação e de informação.
Em face do exposto, observa‐se que a organização Alfa necessita adotar um processo de
gestão mais profissional e efetivo, o que a possibilitará ter um crescimento de forma ordenada,
sólida, e consequentemente mais salutar e sustentável, servindo cada vez mais à sociedade sem
que para isso perca seus princípios e valores originários.
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RESUMO
Dedicado a examinar algumas ideias e tendências no
mercado nacional e, sobremaneira, no mercado alagoano, o
presente estudo propõe-se a delinear o panorama da
responsabilidade socioambiental de grandes empresas do
Estado de Alagoas, sob a percepção dos stakeholders no
tocante às práticas e ações de responsabilidade social e
ambiental nas comunidades nas quais tais organizações
estão inseridas, avaliando de que forma o marketing verde é
utilizado como estratégia nos negócios, quer seja pela
elevação do ativo intangível e aumento da lucratividade,
quer seja pelo maior comprometimento de seus funcionários
e relações mais consistentes com seus clientes e

fornecedores. Nesse contexto, o presente trabalho aborda
um comparativo entre a teoria e as ações praticadas por
empresas alagoanas, a partir de dados obtidos via
questionário com o método de pesquisa tipo survey,
buscando identificar e descrever as percepções da
população-alvo acerca da coerência entre o discurso e a
prática dessas empresas considerando as três dimensões
que compõem o tripé da sustentabilidade: ambiental,
econômica e social.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade socioambiental, marketing, stakeholders, sustentabilidade empresarial.

SOCIAL-ENVIRONMENTAL (UN)CONSCIOUS OF LARGE FIRMS IN STATE OF ALAGOAS
ABSTRACT
Aiming to analyze ideas and trends in the domestic market
and mainly market Alagoas, this study has the objective
describe the setting of socio-environmental responsibility of
larger firm in the state of Alagoas, considering the perception
of stakeholders about the practices and actions of social
responsibility and environment in the communities where
businesses are located, evaluating how the greenmarketing
is used as a business strategy, both for intangible assets is
high and increasing profitability, both for greater
involvement of its employees and most consistent

relationships with customers and suppliers. In such a
context, the present study addresses a comparison between
the theory and the actions taken by companies in Alagoas,
using data obtained via questionnaire with the method of
survey research, seeking to identify and describe the
perceptions of target population about the consistency
between discourse and practice these companies
considering the triple bottom line: Environmental, Economic
and Social.

KEY-WORDS: Socio-environmental responsibility, marketing, stakeholders, corporate sustainability.

(IN)CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL EM GRANDES EMPRESAS DO ESTADO DE ALAGOAS

INTRODUÇÃO
Debates sobre a implementação de ações socioambientais, de marketing verde e de condutas
éticas, por parte de empresas brasileiras e, mormente, alagoanas, têm sido disseminados e propagados
de forma muito frequentemente nos meios de comunicação e estão permeados nos diversos setores
— não só do universo empresarial, como também em outros setores da sociedade civil, e.g.,
organizações não governamentais que geram serviços de caráter público e possuem como fonte
motivadora a filantropia. As fortes evidências encontram-se presentes, principalmente, no chamado
terceiro setor, enquadrando as empresas como elementos fundamentais no cenário social.
Ultimamente, um novo modelo de gestão de negócios, com atuação nas dimensões social e
ambiental, estimulando a capacidade de interação das empresas com os seus stakeholders1, tem
gerado ganhos para ambas as partes, normalmente por sua preponderância de construção de uma
imagem empresarial de credibilidade a partir de questões como transparência, ética, cidadania e
responsabilidade social. O autor Takeshy evidencia um novo paradigma empresarial como fonte de
sobrevivência no mercado:
A gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o consumidor
verde e ecologicamente correto. A empresa verde é sinônimo de bons negócios e no
futuro será a única forma de empreender negócios de forma duradoura e lucrativa.
Em outras palavras, o quanto antes as organizações começarem a enxergar o meio
ambiente como seu principal desafio e como oportunidade competitiva, maior será a
chance de que sobrevivam. (TAKESHY, 2010, grifo nosso),

Inobstante, a questão da responsabilidade social é uma temática recente, polêmica e dinâmica,
sobretudo, no que diz respeito ao seu impacto no ativo intangível empresarial e, consequentemente,
seus efeitos na lucratividade. Convém, aqui, ressaltar que vários elementos podem motivar as
empresas a atuarem de forma socialmente responsável. Podem ser por (1) pressões externas —
legislação ambiental, movimento dos consumidores; (2) de forma instrumental — como meio de
obtenção de benefícios e vantagens; ou (3) por questões de princípios — quando valores são inseridos
na cultura da empresa, norteando relações com fornecedores, clientes, governo, acionistas e meio
ambiente, reduzindo significativamente os riscos de greves e escândalos (TENÓRIO, 2006).
Com efeito, a presente pesquisa aborda duas empresas alagoanas de grande porte no tocante
às práticas e ações de responsabilidade social e ambiental nas comunidades nas quais estão inseridas,
avaliando-se de que forma o greenmarketing2 é utilizado como estratégia nos negócios, de modo a
constar que tais organizações quando adotam, efetivamente, a filosofia e práticas de responsabilidade
social e ambiental, tendem a ter uma gestão mais consciente e maior clareza quanto à sua própria
missão e sentido de existência para a sociedade.
1

Em tradução livre, corresponde às partes interessadas. O referido termo em inglês é adotado recorrentemente nas obras
de Takeshy Tachizawa (2010), José Carlos Barbieri (2007), Reinaldo Dias (2007), Fernando Tenório (2006), Nuno Vaz (2003),
entre outros, para determinar que as decisões empresariais devem levar em consideração os impactos diretos e/ou
indiretos a fornecedores, clientes, governo, acionistas, comunidades, doravante, stakeholders.
2
São atribuídas várias denominações à greenmarketing: marketing ecológico; marketing verde; marketing ambiental;
ecomarketing e marketing sustentável, sendo que todas elas tem como preocupação fundamental as implicações
mercadológicas dos produtos que atendem às especificações da legislação ambiental e que contemplam as expectativas de
uma boa parcela de consumidores, no que diz respeito aos produtos e a seus processos não serem agressivos ao meio
ambiente (DIAS, 2007).

APORTE TEÓRICO
Ofereceram subsídio ao presente trabalho as obras Responsabilidade Social Empresarial, de
Fernando Guilherme Tenório (2006); Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, de
Takeshy Tachizawa (2010); Gestão Ambiental, de Reinaldo Dias (2007); Marketing Básico, de Marcos
Cobra (2009); Marketing Institucional, de Nuno Vaz (2003); e Responsabilidade Social e Cidadania
Empresarial, de Francisco Paulo de Melo Neto e César Froes (1999); e Gestão Empresarial, de Ademir
Ferreira, Ana Carla Reis e Maria Isabel Pereira (2001), entre outras.
À guisa da temática apresentada, o autor Barbieri (2007) destaca que se torna cada vez mais
evidente a necessidade das empresas se adequarem ao tripé da sustentabilidade, denominado triple
bottom line, onde integram valores sociais e ambientais ao desenvolvimento econômico, e que uma
gestão empresarial responsável e sustentável necessita levar em consideração outros segmentos da
sociedade e não apenas os sócios e acionistas. Os aludidos segmentos a serem considerados por uma
empresa socialmente responsável são as partes interessadas ou stakeholders conforme vaticina o
referido autor em sua obra.
Contribuindo para a teorização da empresa socialmente responsável, o autor Dias (2007)
apresenta a seguinte definição para a responsabilidade social empresarial (RSE):
A Responsabilidade Social Empresarial é a promoção de comportamentos que integram
elementos sociais e ambientais que não estão necessariamente contidos na legislação,
mas que atendem as expectativas da sociedade em relação à empresa, ou seja, a
responsabilidade social Empresarial vai muito além de cumprir as exigências legais.
(DIAS, 2007, p.153)

Neste mesmo passo, o enquadramento da RSE como uma estratégia para garantir, além do
lucro e da satisfação de seus clientes, o bem estar da sociedade, emerge da obra e dos ensinamentos
de Melo Neto e Froes (1999), in verbis:
Apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio ambiente não são
suficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente responsável. É
necessário investir no bem-estar dos seus funcionários e dependentes e num ambiente
de trabalho saudável, além de promover comunicações transparentes, dar retorno aos
acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação dos seus
clientes e/ou consumidores. (MELO NETO; FROES, 1999, p.78, grifo nosso).

Convergindo nesta direção, observa-se na obra do professor Tenório (2006) que o conceito de
responsabilidade socioambiental está ligado a uma atitude da empresa para aliar o desenvolvimento
social e ecológico à sua sustentabilidade econômica, através de ações e trabalhos para o benefício da
comunidade em que está inserida. Ademais, o supracitado autor assinala que existem vários elementos
que podem motivar as empresas a atuar de forma socialmente responsável, quais sejam: pressões
externas, legais, melhoria da imagem da empresa, princípios e valores inseridos na cultura da empresa,
norteando destarte relações com os fornecedores, clientes, governo, acionistas e meio ambiente.
Essas passagens sublinham os traços que dão forma ao presente trabalho, pois revelam uma
adequação da temática à preocupação das empresas no que concernem à inclusão de ações
socioambientais, de marketing verde e de ética empresarial como processo natural de sobrevivência no
mercado nacional e, por conseguinte, alagoano.

METODOLOGIA
Adota-se como classificação da presente pesquisa o que aduz a autora Vergara (2007), no que
respeita a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios de uma pesquisa. Quanto aos fins, a
pesquisa em voga torna-se descritiva porquanto visa descrever percepções, expectativas e
características relativas à valorização do ativo intangível das empresas a partir de ações socioambientais
no Estado de Alagoas. Quanto aos meios da pesquisa, constitui-se de bibliográfica e de campo,
coligindo a fundamentação teórica e as informações obtidas através de pesquisa survey3 para a
contextualização do tema proposto à realidade alagoana.
Fica sublinhado que o presente estudo delimitou o campo de investigação em duas empresas
situadas no Estado de Alagoas, quais sejam: a principal empresa estatal do setor de serviços e a
principal empresa privada do setor industrial, conforme dados da SEFAZ/AL de 20084. Nesse soar, as
empresas “Empresa Farol” e “Empresa Pontal”5 foram escolhidas em função da representatividade de
seus faturamentos6.
Com efeito, o presente trabalho teve como população-alvo pessoas diretamente afetadas com
as atividades das companhias “Empresa Farol” e “Empresa Pontal”, na compreensão do termo
stakeholders segundo Tachizawa (2010), Barbieri (2007), Dias (2007) e Nuno Vaz (2003). Para a seleção
da amostra a ser pesquisada, utilizou-se o critério de amostra não probabilística (GIL, 1991), com
identificação por conveniência, tendo em vista a aplicação do questionário destinada a funcionários dos
níveis estratégico, tático e operacional, bem como clientes e líderes comunitários, sendo assegurado a
todos os respondentes o anonimato, para que não lhes ensejassem eventuais retaliações pelo
empregador em razão de suas respostas às perguntas formuladas. O questionário, com trinta e três
perguntas, abordou aspectos relacionados à marketing institucional, responsabilidade social e meio
ambiente. Sem embargo, aplicou-se 41 questionários entre os meses de novembro e dezembro de dois
mil e onze, aos constituintes dos stakeholders de cada uma das empresas objetos do estudo.
RESULTADOS DA PESQUISA
Conforme linhas precedentes, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos
stakeholders das companhias de grande porte “Empresa Farol” e “Empresa Pontal”. Nesse sentido, são
apresentados adiante a análise descritiva dos dados, sendo selecionadas as questões consideradas mais
relevantes para a elaboração de gráficos a fim de subsidiar a pesquisa, que compreenderam entrevistas
direcionadas ás comunidades no entorno das empresas ou que utilizam seus serviços, assim como a
funcionários dos níveis estratégico e operacional.
Foram obtidos, em síntese, os seguintes resultados:

3

O método de pesquisa denominado survey (sondagem) compreende o levantamento de dados via questionário para a
descrição quantitativa da realidade das empresas alagoanas que são o objeto deste trabalho.
4
Em função do cronograma desta pesquisa, cujo o início se deu em março de 2011, os dados disponíveis no site da Fazenda
Estadual, referentes ao ano de 2008, correspondiam ao último ano fiscal disponível para consulta pública.
5
Para fins de preservação das imagens das empresas, as razões sociais correspondem a de um nome fictício.
6
Conforme o Relatório Anual 2008 da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, as referidas empresas integram a lista
das 10 principais contribuintes de ICMS.

Pergunta estimulada: A empresa tem programas/procedimentos que mitiguem
os impactos ambientais advindos de suas atividades?
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Gráfico 1 – Programas/procedimentos que mitiguem os impactos ambientais.
Fonte – Elaboração própria.

Na primeira questão sob análise, pôde-se identificar que a “Empresa Pontal” é a que apresenta
melhor na implantação de programas ou procedimentos formais mitigadores de impactos ambientais,
opinião de 60% dos entrevistados (Gráfico 1). Esse resultado corrobora com Melo Neto e Froes (1999),
que para desenvolver ações éticas e morais, através da responsabilidade social empresarial, só se
tornam possíveis após uma identificação dos problemas enfrentados pela comunidade, ficando, prima
facie, constatado que a “Empresa Pontal” tem um bom nível de eficiência e correspondência à
literatura abordada neste trabalho. Isso ficou ainda mais nítido com a entrevista aos gestores da
empresa que salientaram a relação da organização com a comunidade, envolvendo todos os
stakeholders na gestão de riscos e no planejamento estratégico da empresa já que se trata da principal
indústria do Estado e a 11ª maior empresa do país em vendas líquidas, conforme o exercício fiscal de
20117.
Concernentemente à “Empresa Farol”, observa-se uma variação na percepção dos
entrevistados, concentrando-se 70% das respostas apontando a inexistência de
programas/procedimentos formais para identificação das partes interessadas afetadas por suas
atividades.
Antes de diagnosticar a eficácia de programas socioambientais implantados pelas empresas,
fez-se necessário observar no gráfico o nível de engajamento da comunidade envolvida e o nível de
conhecimento que a comunidade tem desses programas, vide abaixo:

7

Exame Melhores e Maiores. Revista Exame, Ed. Abril. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-emaiores/>. Acesso em: 31 jul. 2011.

Pergunta estimulada: A empresa possui programas que envolvem as
comunidades no entorno?
10%
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Gráfico 2 – Programas que envolvem as comunidades no entorno.
Fonte – Elaboração própria.

Nenhum dos entrevistados, por parte da “Empresa Farol” conheciam programas sociais para a
comunidade desenvolvidos por sua empresa. Classificando-a, costumeiramente, apenas como
prestadora de serviços e com foco no seu fim empresarial. Na “Empresa Pontal”, a maioria dos
entrevistados declararam participarem ou conhecerem programas direcionados à comunidade.
Para o gráfico seguinte, torna-se relevante o que Drucker (1997) lecionou, defendendo a ideia
de que uma empresa deve ter interesse em uma sociedade sadia, mesmo que a causa da doença não
tenha a ver com o que ela faça. Além de suportar a ideia de que uma organização, para ser considerada
responsável, encaixa-se num princípio básico da ética profissional do primum non nocere, ou seja, não
causar o mal conscientemente. Sendo assim, verifica-se uma opinião mais dividida por parte dos
entrevistados na “Empresa Pontal”, entre todos os fatores, o que, de certa forma, é compreensível haja
vista que todas as alternativas se complementam.
Pergunta estimulada: Como classificaria as ações da empresa quanto às
questões sociais e ambientais?
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Gráfico 3 – Classificação das ações da empresa quanto às questões sociais e ambientais.
Fonte – Elaboração própria.

Na “Empresa Farol” uma unanimidade nas respostas aos questionários se fez presente. Todos
os entrevistados disseram acreditar que, na existência dessas atividades, estas serviam apenas como
fatores adicionais e para o aumento do lucro da empresa, 100% dos entrevistados assinalaram como
“fator adicional” as ações da Empresa Farol quanto às questões sociais e ambientais.
Em ambas as empresas pesquisadas, as atividades de responsabilidades sociais e ambientais
são apresentadas nos seus sítios na internet. À guisa das percepções dos entrevistados, pôde-se inferir
que as atividades socioambientais na “Empresa Pontal” mostraram-se mais efetivas, enquanto as da
“Empresa Farol”, por ter uma área muito grande de atuação Estado, teve suas atividades pouco
observadas na prática. Uma pesquisa mais aprofundada e específica, consideraria tais atitudes como
greenmarketing e greenwashing8, respectivamente. Relacionando, pois, os resultados com a literatura
abordada, pôde-se verificar lacunas entre o divulgado e o reconhecido pelas partes interessadas.
Pergunta estimulada: De uma forma geral, em sua visão, como classificaria a empresa?
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Gráfico 4 – Percepção de responsabilidade social empresarial.
Fonte – Elaboração própria.

Quando questionado sobre como a comunidade classificaria as empresas, a “Empresa Farol”
apresentou grande regularidade nessa situação, tendo em vista tratar-se de uma prestadora de serviços
para todo o Estado, apesar de nas questões anteriores terem deixado transparecer nos comentários e
nas próprios respostas no questionário que desconheciam quaisquer atividades socioambientais da
“Empresa Farol”. Ademais, ao serem questionados sobre as principais mudanças verificadas na
comunidade após a instalação das empresas em questão, os entrevistados relacionados à “Empresa
8

Greenmarketing corresponde ao marketing praticado pela empresa que valorize a sua imagem junto aos consumidores.
No caso do segundo termo, greenwashing, trata-se de uma distorção entre as ações de marketing da empresa e a
realidade efetivamente percebida pelos públicos de seu interesse. Para mais informações acerca desses conceitos, lê
Reinaldo Dias (2007b).

Farol”, em sua maioria, não souberam atribuir mudanças, levando-nos à inferência de que a ação
conservadora dessa empresa e, por ter controle estatal, tornaram-se quase que imperceptíveis a RSE
na comunidade local.
Os entrevistados concernentes à “Empresa Pontal” afirmaram como principal mudança
perceptível com a instalação da empresa a geração de emprego e renda. Porém, torna-se importante
salientar que em conversas simultâneas às entrevistas, estes também manifestaram que houveram
impactos negativos, como alterações nos níveis de poluição na região e desvalorização imobiliária, e
impactos positivos, como no turismo, onde a empresa incentiva a capacitação de jovens a darem
continuidade a atividades culturais da região e o desenvolvimento do artesanato. Ademais, foram
registrados comentários sobre alguns locais cedidos pela empresa para que alguns comerciantes
pudessem desenvolver suas atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de uma imagem empresarial de credibilidade, na atual conjuntura de mercado,
não se resume a uma organização que forneça apenas bons produtos e/ou serviços.
Com uma crescente conscientização e exigência da sociedade hodierna, uma nova postura
empresarial vem sendo constatada, porquanto, questões de ética, cidadania e responsabilidade
socioambiental tornam-se, cada vez mais, fatores imprescindíveis para a sobrevivência de empresas no
mercado global e local.
Com efeito, observando os resultados obtidos na pesquisa acerca da “Empresa Farol”,
responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos cento e dois municípios alagoanos, constatou-se
uma assimetria quantos às informações institucionais e às informações de conhecimento geral da
população-alvo, haja vista as lacunas verificadas entre o que é divulgado no sítio da empresa e o que é
de conhecimento dos stakeholders. Vez que, por unanimidade, no questionário aplicado à comunidade,
não houveram citações de programas ou de participantes beneficiados com as atividades
socioambientais desenvolvidos pela empresa. Relacionando os resultados apresentados à literatura
abordada, pôde-se verificar características de greenwashing, pois, onde no site oficial da empresa
programas e incentivos ambientais servem para fortalecimento da imagem, mas na prática, não
funciona ou não são conhecidos pela comunidade.
Na linha das considerações acima, cabe observar, por outro lado, que nos dados auferidos para
a segunda empresa, “Empresa Pontal”, a relação diagnosticada foi positiva, porquanto esta destacou-se
junto à população-alvo pela promoção e incentivos de Organizações Não-Governamentais, com
trabalhos reconhecidos para a capacitação de jovens e adultos com cursos profissionalizantes, serviços
de saúde, incentivo ao artesanato, contribuição à atividade turística da região, a inclusão digital,
esporte, preservação ambiental, sobretudo do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba –
CELMM, através do apoio ao Instituto Salve as Águas (ISA) e ao Instituto Lagoa Viva, conforme relatos
documentados na pesquisa. De fato, os benefícios da “Empresa Pontal” pelos diversos tipos de
atividades desenvolvidas em prol do meio ambiente ou da sociedade foram reconhecidos e
evidenciados nesta pesquisa, resultados do forte investimento em marketing por parte dessa grande
companhia. Tal definição de gestão empresarial é remetida por Melo Neto e Froes, in verbis:
O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a
atitude da empresa de investir em ações sociais e o desempenho da empresa obtém o
reconhecimento público. Como conseqüência, a empresa vira notícia, potencializa sua
marca, reforça sua imagem, assegura a lealdade de seus empregados, fideliza

clientes, reforça laços com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua
participação no mercado, conquista novos mercados e incrementa suas vendas.
(MELO NETO; FROES, 1999, p.166, grifo nosso).

No quadro geral, ao correlacionar a ideia de Tenório (2006) à realidade alagoana, as grandes
empresas ainda estão se adequando ao novo modelo de negócio. É imperioso salientar que o estudo
aqui desenvolvido focalizou a percepção de stakeholders para duas das maiores empresas do Estado de
Alagoas, sendo a “Empresa Farol” e a “Empresa Pontal”, segunda e quarta colocadas, respectivamente,
no ranking das maiores contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de
Alagoas, evidências, pois, do grau de importância dessas empresas na economia e no contexto social
dos alagoanos. Inobstante, o panorama atual da responsabilidade socioambiental dessas empresas, no
tocante às práticas e ações de responsabilidade social e ambiental, sinalizou a forma ainda
parcimoniosa com que este tema vem sendo tratado na práxis empresarial.
Desta feita, o Estado de Alagoas conhecido por contrastes sociais e problemas de ordem
ambiental, necessita da inclusão e concretização da RSE que traduzam os anseios dos stakeholders em
ações proativas e na mudança de patamar dessas ações, para que as grandes empresas, a exemplo das
que aqui foram objetos de investigação, possam partilhar do entendimento de que não deve haver
conflito entre crescimento econômico e desenvolvimento social e proteção ambiental. E isto impõe
uma tarefa desafiadora às empresas alagoanas: harmonizar essas preocupações e a reflexão de que
qualquer iniciativa de apoio socioambiental ultrapasse o benefício de favorecer apenas a imagem da
marca, mas de determinar que todas as ações baseadas em apelos de proteção ao meio ambiente e à
responsabilidade social alcancem a verdade e a exatidão das informações divulgadas com aquelas
efetivamente praticadas.
Na linha das considerações acima, é importante reconhecer que novas pesquisas devem
ser realizadas abrangendo um número maior de empresas públicas e privadas para acompanhar o grau
de evolução da responsabilidade socioambiental no Estado de Alagoas e, consequentemente, no Brasil.
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RESUMO
Este artigo busca apresentar aspectos relativos às
mudanças decorrentes da implantação do programa 5S
na Coordenação de Construção Civil do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS‐ Campus
Lagarto. O sentido de qualidade pode ser definido como
“todas as propriedades ou características de um produto
ou serviço relacionadas à sua capacidade de satisfazer as
necessidades explícitas e implícitas dos que utilizam”,
desta forma a busca pela eficácia e eficiência são
preconizadas pelos gestores das instituições públicas e
privadas. Trata‐se de uma pesquisa exploratória
realizada com período de observação de seis anos

(2008‐2014), considerando o registro fotográfico como
principal instrumento de coleta de dados para as
análises. Percebe‐se através desta trajetória que o
Programa 5S não tem término, pelo contrário, é
contínuo e necessita de processo de avaliação periódica
e sensibilização para que possam ser analisadas
mudanças de acordo com as novas demandas
institucionais, dos usuários e colaboradores.

PALAVRAS‐CHAVE: 5S, IFS, implantação.
5S IMPLEMENTATION OF PROGRAM: THE CASE OF THE COORDINATION OF CONSTRUCTION OF
CAMPUS LAGARTO/SE
ABSTRACT
This article aims to present aspects of the changes
resulting from the implementation of the 5S program in
the Department of Civil Construction Institute of
Education , Science and Technology of Sergipe ( IFS‐
Campus Lagarto . The Sense of quality can be defined as
"all the properties or characteristics of a product or
service related to its ability to satisfy stated and implied
needs of those who use " , thus the search for
effectiveness and efficiency are pursued by the

managers of public and private institutions . this is an
exploratory survey of the observation period six years
(2008‐2014) , considering the photographic record as
the main instrument to collect data for analysis. was
perceived through this path that 5S program has no end
, on the contrary , is continuous and requires periodic
review process and awareness that changes according to
the new institutional demands of users and reviewers
can be examined.

KEY‐WORDS: 5S, IFS,
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S: O CASO DA COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO
CAMPUS LAGARTO/SE
INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos relativos às mudanças decorrentes da
implantação do programa 5S na Coordenação de Construção Civil do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS‐ Campus Lagarto), bem como sinalizar possíveis obstáculos a
serem trabalhados através desta ferramenta de gestão.
O interesse pelo estudo partiu do interesse de alunos do ensino médio do curso de
Edificações que observaram mudanças significativas nas atividades desenvolvidas nos
laboratórios da Coordenação de Construção Civil. A partir desta observação foi possível
desenvolver também a análise dos riscos de cada ambiente.
Atualmente variados conceitos de qualidade tem sido preconizados por diversos tipos de
organizações, sejam elas públicas ou privadas. Na década de 1990, o serviço Público Federal
através de reformas proposta a partir do novo modelo de gestão gerencialista insere as
perspectivas da eficácia, eficiência e efetividade como necessárias a todas atividades, como
forma de “[...] mobilizar e sensibilizar as organizações públicas para a melhoria da qualidade do
atendimento prestado.” (BRASIL, GESPÚBLICA, 2009, p. 06).
Dentre os vários conceitos de qualidade Lacombe e Heiborn (2003, p.459) indicam que o
sentido de qualidade pode ser definido como “todas as propriedades ou características de um
produto ou serviço relacionadas à sua capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e
implícitas dos que utilizam”, neste conceito a valorização do cliente e/ou do usuário é clara, visto
que a organização precisa identificar com precisão o que o cliente considera como atributos
adequados dos produtos e serviços que consome, e comunicar aos que trabalham quais são esses
atributos.
A noção de eficácia e eficiência estão inseridas no constructo do sentido de qualidade
considerando que segundo Chiavenato (2002, p. 432) eficácia “[...] é uma medida normativa do
alcance de resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos
disponíveis nesse processo”. Desta forma a eficiência estaria relacionada aos meios e a eficácia
ao alcance dos objetivos.
Em junho de 2000, o Governo Federal preocupado com a qualidade dos serviços
públicos oferecidos aos cidadãos, publicou o Decreto nº 3.507, datado de 13 de
junho de 2000, que tratava do estabelecimento de padrões de qualidade do
atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional que atendem
diretamente aos cidadãos. Assim, as organizações públicas passaram a
estabelecer os padrões de qualidade adequados à sua especificidade,
assegurando a sua divulgação e avaliação periódica de acordo com as diretrizes
normativas constantes do Decreto. (BRASIL, GESPÚBLICA, 2009, p. 08).

Dentre os princípios citados no estabelecimento de padrões de qualidade para
Administração Pública Federal constam: Participação e Comprometimento de todas as pessoas
que integram a organização; Informação e Transparência; Aprendizagem e participação do
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cidadão.
No contexto de uma instituição escolar a noção de qualidade perpassam por todas
atividades, desde a atenção às aulas, ao atendimento das necessidades dos alunos e
comunidade, dos colaboradores, servidores e inclusive em referência a infraestrutura,
organização do espaço, disposição dos materiais, vias de circulação e comunicação.
Neste sentido percebe‐se que a implementação de programas como o “5S” pode vir a
proporcionar melhoria contínua da qualidade, uma vez que seus princípios são consonantes com
a noção de eficiência e eficácia. O Programa 5’S, conhecido como Housekeeping, teve origem no
Japão na década de 50. Segundo Ballestero (2001, p.295) tratava‐se de uma estratégia doméstica
que envolvia membros da família na organização e administração do lar, surgindo assim uma
nova ferramenta baseada em 5 sensos descritos logo a seguir:
Tabela 1‐ indicação dos sensos

Fonte: Siqueira, 2009.

Entre os benefícios que o Programa 5’S pode promover se bem implantado estão: Melhoria
do ambiente de trabalho, alinhando‐se às diretrizes de segurança e organização dos ambientes,
redução do desperdício de recursos materiais e naturais, inclusive água, energia, colaborando
também para redução dos impactos sob o meio ambiente; diminuição do retrabalho e dos
acidentes pessoais causados pela falta de sinalização visual; possibilidade de aumento da
produtividade através da otimização das tarefas e da organização de layouts adequados a cada
tarefa, reduzindo perdas de tempo e dificuldades na execução das ações e fluxo de pessoas e
materiais; valorização das relações interpessoais, onde a disciplina é apresentada como
perpetuadora do Programa 5’S e motivadora da qualidade não imposta, mas percebida como
essencial para o desenvolvimento, tanto da instituição quanto dos colaboradores e discentes.
Um olhar sobre o IFS Campus Lagarto
O IFS Campus Campus Lagarto localiza‐se na região Centro‐Sul do Estado de Sergipe, na
cidade de Lagarto, distante acerca de 76 km da Capital Aracaju. Segundo censo demográfico do
IBGE de 2010 o município de Lagarto possui uma população em torno de 94.861 habitantes em
um território de 969, 577 Km². A extensão territorial do município possui áreas rurais
representadas pelos povoados, adensamento na região central, e crescimento imobiliário devido
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à presença de indústrias de grande porte, a exemplo o Grupo Matará, escolas de ensino técnico e
superior como o Campus da Universidade Federal de Sergipe. O comércio local é movimentado
principalmente por grandes feiras e festejos anuais (a exemplo do São João) atraindo grande
número de visitantes.
A instituição foi criada em fevereiro de 1995, como Unidade Descentralizada de Ensino
(UNED). Atualmente o IFS conta com os campi nas cidades de: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão,
Estância, Nossa Sra. da Glória e Itabaiana. Dentre os cursos oferecidos pode‐se destacar: Ensino
médio integrado (Eletromecânica, Edificações, redes e PRONATEC); Ensino técnico subsequente
(eletromecânica, edificações e informática); Ensino Superior Tecnológico em Automação
Industrial e Licenciatura em Física.
Diante da observação de problemas relacionados à organização dos ambientes da
instituição, desperdícios de materiais e perda de tempo na execução de atividades de rotina,
servidores da Coordenação de Construção Civil do IFS Campus Lagarto perceberam a
oportunidade de mudanças através da possível aplicação do Programa 5S. Após a permissão da
chefia imediata, foi possível aplicar ações em setores da Coordenação de Construção, a saber:
laboratório de solos, materiais de construção, sala dos professores e sala da coordenação.
A situação dos setores no ano de 2008 apresentava diversos aspectos que poderiam ser
melhorados, como indicam as figuras a seguir:

Figuras 01 a 04: A falta de organização com materiais atrapalhava as
atividades no laboratório de materiais de construção. Fonte: Rosana Rocha
Siqueira, 2008.

Após a identificação dos problemas e interfaces com os sensos do Programa 5S, pode‐se
iniciar a implantação de pequenas ações de mudanças com apoio dos colaboradores do setor. Foi
necessária a separação de papéis para organização dos arquivos, identificação de equipamentos
obsoletos ou desnecessários considerando o princípios de proximidade e facilidade de acesso dos
itens utilizados com mais frequencia e guarda dos equipamentos utilizados com menor
periodicidade.
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Limpeza e planejamento da organização dos itens são passos necessários para que o 5S
possa ser implementado com sucesso e efetividade.

Figuras 05 a 09: Limpeza, organização dos arquivos, amostras do
laboratório, equipamentos obsoletos e reaproveitamento de fios
(condutores). Fonte: Rosana Rocha Siqueira, 2008.

Foram sinalizados também equipamentos elétricos, tomadas, acessos aos setores bem
como normas de segurança e utilização dos setores.

Figuras 10 a 13: Cartazes indicativos de uso dos equipamentos, informações
sobre o “5S” e motivação. Fonte: Rosana Rocha Siqueira, 2008/2009.

Nesta trajetória de seis anos de implementação do Programa 5S em setores da
Coordenação de Construção Civil, alguns trabalhos de alunos contribuíram para a melhoria das
condições ambientais a exemplo da formulação de mapas de riscos relacionados aos setores,
como pode ser observado na figura a seguir:

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Figura 14: Mapa de risco do canteiro de obras.
Fonte: Equipe de alunos do Curso de Edificações, 2014.

A formulação dos mapas de riscos partiu da iniciativa do Prof.º Ricardo Monteiro como
atividade das aulas de Segurança do Trabalho. Com a realização desta atividade os alunos
puderam identificar variados níveis de riscos nos ambientes da instituição, inclusive dos setores a
Coordenação de Construção Civil. Esta iniciativa colaborou para o reconhecimento de aspectos
de segurança ao mesmo tempo que indica necessidade de mudanças para eliminação dos fatores
de riscos. No caso específico do Canteiro de obras a NR 18 indica a necessidade de:
a) Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
b) Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
c) Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
d) Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas
e equipamentos;
e) Advertir quanto a risco de queda;
f) Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a
devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;
g) Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua,
guincho e guindaste ( obs.: quando existir);
h) Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
i) Advertir contra riscos de passagem de trabalhadores onde o pé‐direito for inferior a 1,80m (um
metro e oitenta centímetros);
j) Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.
l) Ordem e limpeza: o canteiro de obras deve apresentar‐se organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.
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MÉTODOS
Trata‐se de um estudo exploratório baseado na observação de aspectos relacionados ao
Programa 5S no ambiente institucional do IFS Campus Lagarto no período de 2008 a 2014. Após a
implementação do Programa 5S em setores da Coordenação de Construção Civil procedeu‐se o
registro fotográfico dos aspectos positivos e negativos, bem como das situações que ainda
permanecem críticas. Posteriormente, em posse das fotos, a equipe de pesquisa pode analisar os
obstáculos que ainda causam a eficiência e eficácia das atividades e consequentemente prejuízo
a gestão da qualidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após seis anos de implementação do Programa 5S em setores da Coordenação de
Construção Civil pode‐se observar alguns aspectos importantes. Dentre os aspectos positivos, as
avaliações institucionais revelaram zelo quanto a disposição dos materiais e organização do
espaço dos laboratórios, embora a falta de colaboração de alguns servidores ainda prejudique
ações de limpeza e organização considerando que sem apoio e autorização dos mesmos não é
possível promover mudanças em seu setor de trabalho. Como não houve atenção do servidor em
relação à necessidade destinação de materiais, não foi possível descartar itens inutilizáveis e nem
se pode manter organizados materiais de uso pessoal do servidor, visto que o mesmo deveria
providenciar estas ações.

Figuras 15 a 17: Aspectos negativos em relação à organização do
laboratório de instalações hidráulicas. Fonte: Rosana R. Siqueira, 2014.

Figuras 18 a 22: Aspectos negativos em relação necessidade de reformas, alocação
funcional de equipamentos e móveis e desperdício de energia . Fonte: Rosana R. Siqueira,
2014.
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Como aspectos positivos pode‐se indicar que nos setores como os laboratórios de materiais
de construção e solos o controle referente a utilização dos materiais, limpeza e organização
foram mantidos, inclusive por parte de novos servidores que utilizam o espaço.

Figuras 23 a 27: Aspectos positivos: uso de pincel recarregável, organização de arquivos,
uso racional de copos descartáveis, sinalização de segurança e reaproveitamento de
papéis. Fonte: Rosana R. Siqueira, 2014.

Infelizmente em relação ao canteiro de obras, banheiro da coordenação e laboratório de
hidráulica não houve relativo progresso uma vez que a falta de sensibilização dos usuários e a
necessidade de reformas são os principais obstáculos para que o programa 5S possa ser
implantado com sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe‐se através desta trajetória que o Programa 5S não tem trmino, pelo contrário, é
contínuo e necessita de processo de avaliação periódica e sensibilização para que possam ser
analisadas mudanças de acordo com as novas demandas institucionais, dos usuários e
colaboradores.
O programa é centrado em princípios simples, mas que na prática exigem disciplina e
atenção dos colaboradores. Um aspecto importante do Programa 5S é a interface com outros
programas, a exemplo da Agenda A3P (Agenda de Sustentabilidade na Administração Pública), na
qual pode‐se observar consonâncias entre seus princípios, almejando como objetivo a melhoria
da qualidade nos serviços prestados pelas organizações.
Desta forma pode‐se considerar que o IFS Campus Lagarto necessita de um projeto mais
amplo que possa solucionar primeiramente os problemas relacionados à infraestrutura,
ampliação dos espaços físicos e de alocação de equipamentos e materiais. A seguir faz‐se
necessário o apoio da administração em relação à implantação do Programa 5S em todos os
setores, como forma de sensibilizar um maior número de colaboradores, servidores e discentes,
que poderão atuar como co‐participantes fiscalizadores do programa.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo apresentar os
resultados da pesquisa realizada por alunos do curso de
Comércio do IFRN‐Campus Natal Zona Norte,
relacionada às mudanças ocorridas no mundo do
trabalho e seus impactos na qualidade de vida dos
motoristas de transporte público. A escolha do tema
deveu‐se ao fato da observação das precárias condições
de trabalho destes profissionais, aliada as repercussões
das manifestações nacionais que em parte tem relação
com o tema do transporte público, da insegurança e por
consequência com a qualidade de vida dos motoristas. A
amostragem da pesquisa foi feita com 75 profissionais
de quatro empresas que operam na Zona Norte de

Natal‐RN, durante o período de Janeiro e Fevereiro de
2014. Foram abordados no estudo aspectos sociais,
pessoais, econômicos e psicológicos através de análises
feitas por auxilio de questionários, pesquisas de opinião
e depoimentos destes profissionais, para a ampliação da
visão a cerca do assunto. A metodologia da pesquisa foi
de caráter quantitativo e do tipo descritiva. Mesmo
tendo quatro empresas como exemplo, os resultados
em relação às condições de trabalho foram os mesmos,
visto que as estruturas dos transportes não ofertavam o
conforto e a segurança necessária aos que os operam e
aos
que
os
utilizam
no
seu
cotidiano.

PALAVRAS‐CHAVE: Qualidade de vida, condições de trabalho, transporte público.

THE CHANGES OCCURRED IN THE WORLD OF WARK AND ITS IMPACT ON LIFE QUALITY OF
DRIVERS OF NATAL’S NORTH ZONE
ABSTRACT
This This article aims to present the results of a research
conducted by students of course of Commerce of IFRN ‐
Natal North Zone Campus, related to changes in the
world of work and its impact on quality of life of drivers
of public transport . The theme choice was related to
the fact ok the observation of poor working conditions
of these professionals, allied to the impact of national
events that, in part, has to do with the issue of public
transport, insecurity and consequently the quality of life
of the drivers . The sampling survey was conducted with
75 professionals from four companies operating in the
north zone of Natal‐ RN , during January and February

2014. Social, personal, economic and psychological
aspects were approached in this study through analyzes
by assistance of questionnaires, surveys and
testimonials of these professionals, to expand the vision
about the subject. The research methodology was
quantitative and descriptive character. Even though
there were only four companies as an example , the
results related to working conditions were the same,
once the structures of transport did not offer the
comfort and safety required to the ones who operate
them and the ones that use it in their daily live.

KEY‐WORDS: Quality of life, working conditions, public transport, drivers, insecurity.
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AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO MUNDO DO TRABALHO E SEUS IMAPCTOS NA QUALIDADE DE
VIDA DOS MOTORISTAS DA ZONA NORTE DE NATAL
INTRODUÇÃO
A cidade constitui um ambiente importante na configuração do trabalho diário dos
motoristas e dos aspectos relacionados às condições e a qualidade de vida, os quais repercutem
sobre os processos de saúde e doença. A proposta de terminais mais adequados são exemplos de
esforços canalizados para a transformação de um ambiente favorável a boa execução do
trabalho. Contudo, na maior parte do tempo, o motorista corre um grande risco dentro do seu
ambiente de trabalho e que acabam afetando também a sua qualidade de vida exterior ao seu
expediente.
Em contrapartida, observa‐se que em determinadas áreas, como saúde e segurança, a
situação da qualidade de vida dos motoristas é preocupante, pois as empresas de transporte
público não demonstram cuidados com seus funcionários.
De acordo com Limongi‐França e Rodrigues (2002 p.156):
Qualidade de vida no trabalho é uma compreensão
abrangente e comprometida das condições de vida do
trabalho, que inclui aspectos de bem‐estar, garantia da
saúde e segurança física, mental e social e capacitação
para realizar tarefas com segurança e bom uso da
energia pessoal. A origem do conceito está ligada às
condições humanas e a ética do trabalho, que
compreende desde exposição a riscos ocupacionais
observáveis no ambiente físico, padrões de relação
entre trabalho contratado e a retribuição a esse esforço
– com suas implicações éticas e ideológicas – até a
dinâmica do uso do poder formal e informal; enfim,
inclui o próprio significado do trabalho.

As tarefas dos motoristas de ônibus urbano caracterizam‐se pelo transporte de
passageiros dentro do perímetro urbano, observando‐se uma serie de procedimentos técnicos e
disciplinares em relação ao transito, aos colegas e usuários.
A qualidade de vida dos motoristas é afetada por fatores como insegurança, baixa
remuneração, trabalho exaustivo e más condições de trabalho.
Com o alastramento dos assaltos o uso da bilhetagem eletrônica contribuiu para a
segurança dos usuários e operadores, diminuindo o volume de dinheiro dentro do ônibus.
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O surgimento do sistema de bilhetagem automática, os cartões eletrônicos substituíram
os meios de pagamentos tradicionais. Segundo Sato (1991) as tarefas do cobrador (no sistema
tradicional) são as de cobrar e receber as passagens, auxiliar o motorista, fornecer o numero da
catraca no final de cada viagem, dar o troco, colar os vales‐transportes e passe no formulário
apropriado, verificar os usuários que usufruem de gratuidade, tratar os passageiros com
cordialidade, dar informações quando for solicitado, impedir a atuação de ambulantes dentro do
veiculo, entre outros.
É do conhecimento de todos que já existe estratégia diversificadas de cobranças de
passagem em transportes urbanos: em modelo tradicional se usa o cobrador e o outro modelo
alternativo utilizando‐se o cartão, com ou sem a utilização do cobrador. Com a agilidade e
facilidade desse novo modelo de pagamento, as empresas pensando em diminuir suas despensas
e aumentar seu lucro, optaram pelo modelo alternativo, já que a bilhetagem eletrônica foi aceita
com facilidade pela maior parte da população e poucos utilizam o método tradicional, as
empresas retiraram dos cobradores dessa função e adquiriram a mesma aos motoristas.
A redução de custo alcançada com a eliminação do cargo de cobrador permitiu que os
custos de manutenção e parte dos custos de implantação do sistema de bilhetagem fossem
apropriados na planilha tarifária sem gerar necessidade de aumento tarifário, mas pouco é
direcionado para o salário do motorista.
O objetivo do presente artigo foi identificar aspectos associados aos principais problemas
causados pela rotina de trabalho que se refletem na qualidade de vida dos motoristas do
transporte público que circulam na Zona Norte de Natal‐RN.
MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo a abordagem, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativa que segundo
Marconi (2008) consiste em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o
delineamento ou análise das características e fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou
isolamento de variáveis principais ou chave. Segundo o procedimento, foi realizada uma pesquisa
de campo que conforme Marconi (2008) consiste na observação de fatos e fenômenos tal como
ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se
presume relevantes, para analisá‐los; Segundo o objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter
descritivo que consiste em uma pesquisa usada para descrever e explicar fenômenos
socioeconômicos, político‐administrativo, contábeis e psicossociais, matemático‐estatístico e
técnico‐linguístico (Leite, 2008).
Para amostragem da pesquisa foram entrevistados um total de 75 motoristas de quatro
empresas de transporte coletivo, que tem suas linhas de ônibus circulando na Zona Norte de
Natal. A tabela abaixo descreve a quantidade de motoristas que foram utilizados na amostra da
pesquisa. A grande diferença no número de motoristas participantes entre uma empresa e outra,
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deve‐se ao fato de algumas empresas ter maior número de linhas em circulação nesta área da
cidade, e por consequência, um maior número de motoristas, enquanto outras tem apenas uma
única linha em circulação.
Tabela 1 – Número de motoristas participantes da pesquisa por empresa que opera na
Zona Norte de Natal.
EMPRESA DE ÔNIBUS

Nº DE MOTORISTAS QUE RESPONDERAM O
QUESTINÁRIO

EMPRESA ‐ 1

46

EMPRESA ‐ 2

17

EMPRESA ‐ 3

2

EMPRESA ‐ 4

10

Fonte – Próprio autor.

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com 48 questões
fechadas que envolvem aspectos diversos e que abordam quatro domínios da qualidade de vida:
Sociais, econômicos, trabalhistas e pessoais.
A coleta de dados se deu no campo, por meio de visitas aos terminais de ônibus nos
turnos manhã, tarde e noite, de forma a propiciar o preenchimento dos questionários.
Além do questionário, utilizaram‐se também dos relatos apresentados pelos motoristas
durante a aplicação, sobre a qualidade de vida dos mesmos, relatos estes que foram objeto de
analise de discurso ‐ consiste em analisar a estrutura de um texto e a partir disto compreender as
construções ideológicas presentes no mesmo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a coleta de dados da pesquisa foram identificadas diferenças entre os terminais,
expressas nas condições de trabalho, físicas e estruturais do local de descanso destes
profissionais.
Algumas empresas que serão citadas à frente, não possuem terminais particulares, sendo
assim, utilizam os terminais públicos, compartilhando o espaço com as demais empresas.
A empresa 1 é responsável por cerca de 61% dos motoristas e é a única que possui
terminal próprio. Apresentavam‐se, a maioria conservados, com uma boa arborização, próximo
de avenidas com grande fluxo comercial, tornando assim em pontos estratégicos para os
usuários. Durante a aplicação dos questionários constatou‐se que essa era a única empresa na
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qual fornecia apenas um terminal com dormitórios, podendo servir de modelo para os demais. A
estrutura não era tão confortável para os passageiros, pois havia bancos de cimento para os
mesmo aguardarem o início da viagem. Existia uma copa onde os motoristas produziam seus
lanches. Possuía também um banheiro e bebedouro (que a pouco tempo atrás não era fornecido
pela empresa. Hoje só é disponível devido a uma reivindicação de uma greve) para os motoristas.
Possuindo 23% do total da amostra, a empresa 2 foi constatado que é a segunda maior
em relação aos número de profissionais. Até o momento da aplicação do questionário a empresa
ainda não possuía um estabelecimento próprio, acabara assim, utilizando os sucateados
terminais públicos da Zona Norte de Natal. Mesma situação que as demais empresas pesquisadas
(empresa 4‐13%; empresa 3‐3%) enfrentam. O maior deles é o Terminal de Integração do
Soledade, que este atualmente danificado, cujas suas paredes estão pichadas por delinquentes
desconhecidos, que depredaram os banheiros e a antiga sala de administração. Oferece bancos,
próximos a jardins que deixam o ambiente mais harmonioso para motoristas e passageiros. Há
uma lanchonete privada, onde eles aproveitam o tempo do intervalo de trabalho para se
alimentar e se distrair um pouco com os colegas de trabalho.
Os gráficos abaixo mostram as características pessoais destes profissionais:
Gráfico 1 – Gênero Sexual

Fonte – Próprio autor.

Gráfico 2 – Faixa etária dos motoristas

Fonte – Próprio autor.

Analisando‐se os resultados percebeu‐se que a profissão é predominantemente composta
pelo gênero masculino (100%), conclui‐se que essa é uma profissão pouco disseminada no
universo feminino. A idade varia entre 26 anos e 50 anos ou mais, onde apresenta a idade média
de 33 a 43 anos. Estes profissionais começam a trabalhar por volta dos 26 anos, devido a
necessidade de uma experiência com o uso desse transporte e possuir a carteira “D”.
Os gráficos abaixo mostraram a quantidade de pessoas residente na casa destes
profissionais e quanto é a renda familiar destes motoristas.
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Gráfico 3 – Renda familiar dos motoristas. Gráfico 4 – Número de pessoas na residência.

Fonte – Próprio autor.

Fonte – Próprio autor.

Segundo os dados levantados, os motoristas têm uma base salarial de 1 a 2 salários
mínimos. Cerca de 91% dos motoristas avaliaram que seu salário não compensa sua carga
horária, quando comparado com sua jornada de trabalho e as condições que se é submetido, seu
nível salarial não é compensado e, do total, 68% dos motoristas contribuem totalmente com as
despesas do lar. No gráfico 3, observou‐se que a maioria recebe de 1 à 2 salários, e quando se
compara ao número de pessoas na residência, no Gráfico 4, esse salário é baixo. Com isso
podemos perceber que seu salário é essencial para manter sua família, sendo um dos principais
fatores que levam a eles não deixar a profissão, mesmo estando insatisfeitos com as condições
de trabalho. E o que recebe de 6 à 8, é uma exceção, pois recebe um pensão razoavelmente alta
de um parente, porém, este valor não é uma realidade destes profissionais.
Segundo os motoristas a sua carga horária mínima é de 7 horas e 20 minutos, na maioria
das vezes isso não acontece, pois 64% deles afirmaram que trabalham aproximadamente 8 horas
por dia, mas havendo 36% no qual, responderam que trabalham de 9 a 11 horas diárias.
O resultado obtido foi parcial, onde 52% avaliaram seu terminal como bom e 43% como
péssimo. O principal problema disso é a falta de padronização dos terminais, como banheiro,
cozinha e dormitório.
Gráfico 5 – Problemas com o sono durante a execução do trabalho.

Fonte – Próprio autor.
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De acordo com a pesquisa, podemos constatar que 81% dos motoristas dormem o
recomendado para uma boa execução do serviço, apesar de muitas vezes não ser o suficiente
diante de tanto esforço. “ Mesmo dormindo cerca de 8 horas, ainda me sinto cansado, porque o
serviço é bastante exaustivo” – Relato de um dos profissionais. Observando os dados, 48% dos
motoristas tem seu trabalho afetado pelo sono, sendo assim, colocando em risco a vida do
mesmo e dos passageiros, visto que é uma profissão que necessita de atenção. Mas por outro
lado, alguns apontaram que o sono nunca atrapalhou.
O gráfico abaixo mostra os problemas de saúde apresentados pelos motoristas:
Gráfico 6 – Problemas de saúde decorrente do trabalho.

Fonte – Próprio autor.

A pesquisa realizada teve como resultado, que grande parte dos motoristas não consume
nenhum tipo de drogas ilícitas e lícitas. Dessas drogas, a bebida alcoólica é a mais consumida.
Analisando os dados, 82% dos motoristas não tomam remédio para dormir e nem para estresse.
No entanto 10% já tomaram, mas atualmente não toma, e apenas 8% consomem no momento.
Segundo a análise, percebemos que a maioria apresenta dores musculares, estresse e problemas
de coluna, o que prejudica a execução de seu trabalho e impacta na qualidade de vida dos
motoristas. No entanto 10% já tomaram, mas atualmente não toma, e apenas 8% tomam no momento.
O gráfico abaixo mostra o índice de assaltos sofridos pelos motoristas:
Gráfico 7 – Número de assaltos sofridos pelos motoristas durante a execução de seu trabalho.

Fonte – Próprio autor.
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Do número total de motoristas, a maioria já pensou em sair da profissão, e os principais
fatores que levaram a pensar nisso foi a violência e o salário.
A causa de tanto desgaste físico e psicológico é justamente o fato da grande violência, dos
assaltos e da falta de segurança, que acabam acarretando em tais problemas, havendo a
necessidade do uso de medicamentos. Os dados evidenciam que dos motoristas entrevistados,
75% já foram assaltados, a maioria, 3 vezes ou mais e todos foram a mão‐armada. “Vivo em uma
profissão muito arriscada. Em menos de um ano, fui assalto 13 vezes” ‐ este foi o depoimento de
um dos profissionais que se encontrava em um dos terminais visitados.
O gráfico abaixo mostra a opinião dos condutores de transporte coletivo sobre a
importância que as empresas têm em relação a sua qualidade de vida.
Gráfco 8 – Opinião dos motoristas sobre a preocupação da empresa com a segurança.

Fonte – Próprio autor.

Gráfico 9 – Segurança dentro do transporte coletivo.

Fonte – Próprio autor.

Verificando os dados, mais de 95% dos profissionais se sente inseguro diante da profissão.
Devido aos constante assaltos, vários profissionais estão com medo de continuar trabalho, não só
pela violência da cidade, mas também a segurança inexistente dentro do ônibus. “ É assalto
direto e fica por isso mesmo. E além de levar o dinheiro da empresa, leva o celular, relógio de
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quem tiver no ônibus. Na empresa que trabalho, não tem câmera nos ônibus, mas não faz
diferença, porque meu colega trabalha em uma empresa que tem e é assaltado da mesma forma.
Não posso usar cinto devido a uma lei municipal, que proíbe. Dentro do transporte só cabe 50
sentados e 45 em pé, mas tenho que colocar 100 em pé, porque quanto mais gente no ônibus,
melhor, porque assim, eles vão ter mais lucro. E a segurança, onde fica? Não tem, coloco em vida
a minha e a de mais de 140 pessoas. Conforto não tenho, muito menos os passageiros, que se
sentam em bancos duros e rasgos, isso para os que sentam, pois muitos na realidade vão em pé.”
– Depoimento de um motorista para um dos aplicadores. 60% avaliaram como péssimo o
conforto do seu local de trabalho (poltrona), causando problemas na coluna e dores musculares.
Gráfico 10 – Opinião dos motoristas sobre a qualidade de vida.

Fonte – Próprio autor.

Diante do resultado alastrante de 97%, foi comprovado que estes profissionais não sente
a preocupação com a saúde, alimentação e condições dignas de trabalho por parte das empresas.
Visto que 100% destes trabalhadores não recebem nenhum benefico diretamente da empresa.
“Eles só querem a qualidade do dinheiro, temos que trabalhar muito, pouco importa o que
comemos, bebemos e onde descansamos. O importante é dar o dinheiro no fim da viagem. Para
eles não somos gentes, temos que ser robôs ou maquina de contar para gerar dinheiro. Além de
dirigir, tenho que passar troca, e quando tem muitos passageiros, acabo passando o troco errado
e no fim, aquele valor é descontado do meu salário” – Palavras de um dos motoristas.
CONCLUSÃO

Apesar de se mostrarem insatisfeitos com suas condições de trabalho, alguns não
abandonam a profissão de motorista porque se sentem bem realizados com tal serviço, outros
pela necessidade de sustentar a família e por ter sido a única oportunidade de trabalho, já que
não necessita de um alto grau de escolaridade.
Percebeu‐se que os fatores profissionais influenciam bastante na vida pessoal e social
destes trabalhadores, tendo a qualidade de vida no trabalho uma importância significativa, pois
os funcionários que possuem uma qualidade de vida na empresa são mais felizes e, por isso,
produzem mais, tendo assim maior probabilidade de obter qualidade de vida nos aspectos sociais
e familiares.
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Surgiram varias mudanças neste setor, como a bilhetagem eletrônica, que proporcionou a
flexibilidade na mão‐de‐obra sobrecarregando a profissão, aumentando assim a responsabilidade
destes trabalhadores.
A gerência ou o líder mais próximo precisa estar sempre demonstrando que as pessoas
têm um papel importante na organização e que outras pessoas contam com elas.
As dificuldades encontradas durante o andamento da pesquisa foram: A coleta de dados,
visto que eram realizadas nos terminais de ônibus e nem sempre os motoristas estavam
disponíveis, o que gerava longa espera e repetidas visitas; A insegurança por parte dos
motoristas em responder, por medo de sofrerem represália da empresa em que trabalhavam;
Informações desencontradas no sindicato dos motoristas, o que gerou maior tempo pra
levantamento de dados quanto ao número de empresas de ônibus, linhas e horários em que
estas funcionavam.
Como sugestão para pesquisas futuras, indicamos que o estudo seja ampliado para outras
áreas da cidade, fazendo um comparativo se os problemas apontados pelos motoristas da Zona
Norte de Natal/RN, se repetem nas outras áreas da cidade.
Para tanto, é necessário pensar‐se em projetos para a melhoria das condições não só dos
motoristas, mas também de toda a classe trabalhadora e não ir em busca apenas dos números,
mas também de um conjunto de colaboradores engajados que visam um resultados em comum.
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RESUMO
Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em
um restaurante situado na cidade de João Pessoa‐PB.
Para que uma organização consiga manter suas
operações de forma continua é fundamental que esteja
preparada para enfrentar as contingencias do mercado.
Um aspecto relevante a ser considerado na alavancagem
das receitas financeiras de uma organização é a sua
política de gestão de estoques. O objetivo geral da
pesquisa foi analisar a viabilidade financeira de
aumentar os níveis de estoques de materiais perecíveis
utilizando o sistema de controle ABC. Nos métodos, foi
utilizada uma forma de abordagem quali‐quantitativo
com procedimento técnico realizado através de
pesquisa de campo, onde foi realizada uma cotação de

preços, através da observação direta, envolvendo os
principais itens utilizados no preparo das refeições do
restaurante. No tratamento dos dados foram utilizadas
proporções matemáticas e a técnica de controle de
estoques ABC com o intuito de agrupar os itens de
acordo sua representatividade financeira nos estoques.
Ao final da pesquisa, constatou‐se que é
financeiramente viável a elevação no nível de estoques
para a maioria dos materiais classificados na classe B
(grãos, cereais, farináceos e bebidas) e para os itens da
classe C (materiais de limpeza); entretanto, a mesma
ação não é viável para os produtos da classe A (carnes,
frios, e verduras) e para alguns outros da classe B
(frutas) devido ao seu elevado grau de perecibilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Viabilidade Econômica, Nível de estoques, Classificação ABC, Materiais Perecíveis,

Lucratividade.

ANALYSIS OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF INCREASING LEVELS OF STOCKS PERISHABLES
MATERIALS FOR A RESTAURANT IN JOÃO PESSOA ‐ PB, BASED CLASSIFICATION OF MATERIALS
BY SYSTEM ABC
ABSTRACT
This work is the result of a survey in a restaurant located
in the city of João Pessoa ‐PB. For an organization can
maintain its operations continuously is essential to be
prepared for contingencies in the market. A very
relevant to be considered in the leverage of financial
revenue aspect of an organization is its policy of
inventory management. The overall objective of the
research was to analyze the financial feasibility of
increasing inventory levels of perishable materials using
the ABC system control. In the methods, a form of
qualitative and quantitative approach to the technical
procedure performed through field research, where a
price quote was conducted through direct observation,

involving the main items used in the preparation of
restaurant meals was used. In the data mathematical
proportions and technique of inventory control ABC in
order to group the items according to their
representation in financial stocks were used. At the end
of the survey, it was found that it is financially feasible
to increase the inventory level for most materials in
Class B (grains, cereals, starches and beverages) and
Class C items (cleaning supplies); however, the same
action is not feasible for Class A products (meat, meats,
and vegetables) and some other class B (fruit) due to its
high degree of perishability.

KEY‐WORDS: Economic viability, level of inventories, ABC classification, Perishable materials, Profitability.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO AUMENTO DOS NÍVEIS DE ESTOQUES DE MATERIAIS
PERECÍVEIS PARA UM RESTAURANTE EM JOÃO PESSOA – PB, TENDO COMO BASE A
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS SEGUNDO O SISTEMA ABC
INTRODUÇÃO
O problema de suprimento de bens perecíveis existe desde os primórdios da humanidade,
quando o homem notou a importância da conservação de alimento durante períodos de baixa
produtividade e escassez de comida. A primeira forma de conservação de alimentos inventada
pelo homem pré‐histórico foi decorrente da descoberta do fogo, em que surgiu o processo de
defumação utilizado até hoje na conservação de carnes e outros alimentos. Na realidade, a
conservação de alimentos começou a ser praticada pelo homem em decorrência da necessidade
de sobrevivência.
No ambiente organizacional não é diferente. As empresas mantêm estoques para garantir
que suas atividades sejam realizadas de modo contínuo, estando aptas a superar as contingências
do mercado externo. Embora o estoque de materiais seja indispensável para o perfeito
funcionamento do processo de produção, ele tem um custo. Cabe ressaltar que: “dimensionar e
controlar os estoques é um tema importante e preocupante. Descobrir fórmulas para reduzir
estoques sem afetar o processo produtivo e sem o crescimento dos custos é um dos maiores
desafios que os empresários estão encontrando nos dias atuais” (DIAS, 2010, p.104).
Corroborando com o exposto, Assaf Neto (2010) estabelece que os estoques costumam
manter uma participação significativa no total de investimentos ativos da maior parte das
empresas industriais e comerciais. Por demandarem recursos imobilizados aplicados em itens de
baixa liquidez, as empresas devem promover uma rápida rotação em seus estoques como forma
de elevar sua rentabilidade e contribuir para manutenção de sua liquidez. De forma idêntica,
baixo níveis de estoques podem trazer sérios riscos de prejuízos à empresa, como o de não poder
atender a demanda das vendas e perder participação de mercados para os concorrentes.
Diante disso, surge a necessidade de descobrir se, do ponto de vista financeiro, será mais
vantajoso comprar pequenas quantidades mensalmente, pagando um preço unitário mais alto,
ou fazer encomendas maiores para atender as necessidades previstas para os próximos meses,
conseguindo um desconto final maior. Sendo assim, apresentamos a seguinte questão problema:
é viável financeiramente para o restaurante aumentar o nível de estoque de determinados itens
perecíveis?
Para poder responder a esse questionamento se faz necessário realizar uma análise dos
possíveis impactos que o aumento nos níveis de produtos armazenados poderia causar para as
finanças da empresa. O controle de estoque é uma das partes do planejamento e controle da
produção mais negligenciada nas pequenas e médias empresas; sendo assim, o propósito deste
artigo é analisar a viabilidade financeira de se aumentar os níveis de estoques de materiais
perecíveis utilizando o sistema de controle ABC. A utilização da curva ABC se justifica à medida
que “é uma das técnicas mais utilizadas de auxílio ao administrador na tarefa de definir uma
política mais adequada de compra de estoques, com ênfase especial para os itens mais
representativos em termo de volume” (ASSAF NETO, 2010, p. 643).
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GERENCIAMENTO DE ESTOQUES E SISTEMA ABC
A preocupação da grande maioria das empresas é conseguir atender às necessidades de
seus clientes em tempo rápido, com produtos e serviços na qualidade adequada, e com baixo
custo de produção. Um aspecto relevante a ser considerado na alavancagem financeira de uma
organização é a sua política de gestão de estoques. Para Assaf Neto (2010), os estoques podem
ser definidos como materiais, mercadorias, insumos ou produtos mantidos fisicamente
disponíveis, na expectativa de ingressarem no ciclo de produtivo e gerar algum retono para a
organização. Corroborando com essa ideia, Carretoni (2000) assimila que a gestão de estoques
significa gerir, administrar e racionalizar com economia os diferentes tipos de estoques mantidos
pela organização.
Os problemas aparecem dado que os investimentos assumem aspectos bastante
conflitantes no que se refere a níveis de estoques e seus custos. Os pequenos estoques podem
implicar riscos por falta e custos elevados (custos por obtenção). Os grandes estoques podem
implicar investimentos adicionais por armazenagem (custo de manutenção) e redução da
disponibilidade para aplicação em outros negócios ou necessidades e também a perda por
obsolescência ou deterioração (CARRETONI, 2000). “A administração de estoques deve procurar
estabelecer ações e procedimentos para saber o quanto comprar ou produzir, em que momento
comprar ou produzir, quais itens de estoque merecem mais atenção” (LEMES JÚNIOR et al, 2010,
p. 414).
É interessante evitar quantidades excessivas de estoques, as quais, por função de
imprimirem maior lentidão ao giro dos ativos, reduzem a rentabilidade da empresa. De forma
idêntica, baixo níveis de estoques trazem sérios riscos de prejuízos à empresa, como o de não
poder atender a demanda das vendas e perder participação de mercados para concorrentes.
Nesse contexto, “o nível ideal é estabelecido em relação à flexibilidade operacional
proporcionada pela manutenção dos estoques. Quanto maior for o volume de estoques, maior
será a flexibilidade da empresa e vice‐versa. As vantagens dessa flexibilidade devem ser
comparadas com o custo de manutenção dos estoques” (LEMES JUNIOR et al, 2010, p. 416).
Os custos vinculados aos estoques estão classificados em três diferentes categorias: custos
de manter, comprar ou repor e de faltar estoque. Os custos de manter estoques estão
relacionados à manutenção dos investimentos aplicados, armazenagem, transferência, impostos,
seguros, perdas, controle e absolescência. Os custos de comprar envolvem pesquisas de preço,
comunicação com fornecedores, negociação, emissão de ordens de compras, recepção e
conferência de produtos comprados. Já o custo de faltar está relacionado a custos de compra
eventual, custo de venda perdida, custo de cliente perdido etc. (LEMES JÚNIOR et al, 2010).
De acordo com Pozo (2010), as empresas justificam a existência de um espaço físico para
armazenagem relativamente grande, e por consequência, elevados estoques com o argumento:
são fortes redutores de custos de transportes e de produção; auxiliam o marketing e o
atendimento ao cliente; coordenam mais facilmente a área de suprimento. Apesar disso, essa
política vai de encontro ao objetivo da administração financeira, uma vez que os estoques
representam ativos imobilizados que prejudicam a liquidez da empresa.
Em síntese, tratando‐se de recursos financeiros em uma organização, o ideal seria a
inexistência de estoques à medida que fosse possível atender ao usuário no momento em que
ocorressem as demandas. Entretanto, essa é uma situação difícil de ser prevista frente às
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contingências dos mercados. Sendo assim, diante da necessidade de existência de um
determinado nível de estoque, surge a necessidade de se estabelecer controle para que não haja
desperdícios financeiros na empresa.
O controle de estoques exerce grande influência na rentabilidade da empresa; a
classificação ABC é uma atenção administrativa dada aos itens de estoques com maior valor. De
acordo com Dias (2010), a curva ABC é um importante instrumento para o administrador, ela
permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento quanto à sua
administração. Ela tem sido usada para a administração de estoques, para definição de políticas
de vendas, para o estabelecimento de prioridades, para a programação da produção e uma série
de outros problemas usuais nas empresas. Corroborando com o exposto, Assaf Neto (2010)
relata que nessa curva os itens são classificados em três categorias: A, B, C. Na categoria A
enquadram‐se todos os elementos que demandam maiores investimentos e exigem maiores
cuidados em seu controle. O grupo de itens cuja participação nos investimentos em estoques
vem logo a seguir é representado pela categoria B, a qual pode merecer um controle menos
frequente. Na categoria C são incluídos os itens de mais baixa representatividade.
Na prática, “a curva ABC é normalmente conhecida como lei dos 20/80. Isso porque cerca
de 20% dos itens representam em torno de 80% dos valores de consumo. É evidente que esses
percentuais vão variar significativamente em função do perfil da empresa, do número de itens de
estoque e da evolução de seus consumos” (DIAS, 2010, p. 170). Os itens do grupo A são
acompanhados de um sistema de reposição contínua, que permite a verificação diária do nível de
estoque de cada item. Os itens do grupo B são frequentemente controlados por meio de
inventários periódicos (semanais) de seus níveis. Os itens do grupo C são controlados por
técnicas não sofisticadas (GITMAN, 2003).
Uma estratégia que deve ser traçada após a designação dos itens de estoques nas
respectivas categorias (A, B e C) é aludida por Jacobsen (2006): os itens A devem permanecer em
estoque pelo menor tempo possível, o controle deve ser mais rigoroso, as previsões feitas com
maior exatidão possível. Os itens C podem ser estocados em quantidades maiores, exceção feita
aos produtos perecíveis (importante não deixar faltar) com controle menos rígidos em termo de
quantidades e frequência. Para os itens da classe B o tratamento pode ser intermediário,
devendo ser controlados de forma atenta, mas flexível.
Em síntese, a análise ABC é realizada para determinar o modo mais econômico para
controlar os itens de estoque, pois, através dela, torna‐se possível reconhecer que nem todos os
itens estocados merecem a mesma atenção por parte da administração. Assim, conduzir uma
análise ABC é um passo muito útil no projeto de melhoria do desempenho dos estoques,
reduzindo o capital investido em estoques, como os custos operacionais.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em um restaurante do tipo Self‐Service localizado na cidade
de João Pessoa‐PB. Caracteriza‐se como de natureza aplicada, pois foram sintetizados
conhecimentos para a resolução do problema relativo à estocagem de materiais perecíveis.
Quanto aos objetivos, pode ser caracterizada como descritiva e explicativa, uma vez que foram
caracterizados os pontos críticos do estoque da empresa, os fatores que contribuem para a
minimização dos custos operacionais na gestão de estoques, bem como a divisão dos itens nas
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categorias A, B e C. De acordo com Marques et al (2006), a pesquisa descritiva pode ser
entendida como o procedimento que visa com o tempo indicar, descrever e caracterizar
fenômenos e populações, estabelecendo relações entre variáveis intervenientes e fatos.
Foi utilizada uma forma de abordagem quali‐quantitativa, uma vez que, conforme Oliveira
(1999), a abordagem qualitativa possui a facilidade de poder descrever a complexidade de um
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, apresentar contribuições no
processo de mudança, formação de opiniões e permitir a interpretação das particularidades dos
comportamentos dos fatos; já para Silva e Menezes (2001), ela também é quantitativa porque os
dados podem ser quantificados, o que significa traduzir em números as opiniões e informações
para classificá‐las e analisá‐las através do uso técnicas estatísticas.
O procedimento técnico foi feito através de pesquisa de campo, uma vez que a empresa
não possuía qualquer documentação ou controle relacionado aos dados necessários para o
desenvolvimento da pesquisa. “Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de
conseguir informações acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese que se queira comprovar” (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 85).
Em relação ao objeto, a pesquisa é definida como bibliográfica, que “é aquela cujos dados
secundários são obtidos mediante consulta feita nos livros, revistas, jornais, enciclopédias etc”
(MARQUES et al, 2006, p. 55). Ela se enquadra ainda como estudo de caso, onde foi realizado um
exaustivo estudo dos diversos aspectos relacionados a compras, estocagem e classificação dos
materiais. O método de pesquisa foi indutivo, entendido por Gil (1999) como aquele que parte
do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados
particulares.
Os dados foram testados através de cálculos utilizando proporções matemática com o fim
de comparar os investimentos financeiros necessários para a compra de itens processados em
um único pedido, em grande quantidade; com a compra de itens em pequenas quantidades
realizadas em intervalo de tempo menores (aqui serão considerados apenas o feijão, o arroz, o
macarrão e a carne de frango, principais itens de produção). Posteriormente, para validar ou não
o aumento no nível de estoques, a pesquisa será apoiada no método de controle de estoques
ABC, envolvendo outros itens de estoque: alimentos (cereais, grãos e farináceos); carnes e frios;
bebidas; frutas; verduras; e produtos de limpeza. A construção da curva ABC foi construída com o
auxilio do software Microsoft Excel versão 2007. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevista à proprietária do estabelecimento e da observação direta para o levantamento de
preços onde são adquiridas as matérias primas do restaurante.
ANÁLISE DE DADOS
A primeira parte da análise de dados foi realizada através do desenvolvimento de uma
cotação de preço para verificar se haveria redução nos custos financeiros necessários para a
compra dos principais alimentos utilizados no preparo das refeições do restaurante (feijão, arroz,
macarrão e carne de frango). Nessa etapa, de acordo com os dados fornecidos pela proprietária
do restaurante, verificou‐se que as compras são realizadas semanalmente nas quantidades de
120 quilos de Feijão, 120 quilos de arroz, 60 quilos de macarrão, e 90 quilos de frango; sem a
obtenção de nenhum desconto. De posse desses dados e dos preços coletados no mercado onde
a gestora do restaurante costuma realizar suas compras, apresentamos a Tabela 1:
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Tabela 1 ‐ Modelo de preço atual
Alimentos
Arroz
Feijão
Macarrão
Frango
Completo
TOTAL

Preço unitário Quantidade utilizada Quantidade utilizada
em varejo
semanal
mensalmente
2.89
120 kg
480 kg
3.75
120 kg
480 kg
2.19
60 kg
240 kg
5.9
90 kg
360 kg
390

1560 kg

Investimentos mensais
estimados em varejo (R$)
1387.2
1800
1051.2
2124
6362.4

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

De acordo com a Tabela 1, pode‐se constatar que a gestora utiliza uma quantidade de
1560 kg de alimentos em cada mês de atividade para seus principais itens de produção (arroz,
feijão, macarrão e frango). Podemos verificar, também, que os investimentos com a compra de
todos esses itens é de R$ 6.362,4 todos os meses em compras realizadas em varejo. Cabe
ressaltar que esses dados foram levantados de acordo com o método do consumo do ultimo
período, que para Chiavenato (2005), baseia‐se em prever o consumo do próximo período tendo
por base o consumo ou demanda do período anterior.
Para podermos fazer a comparação de investimentos necessários para a compra da
mesma quantidade de alimentos, entretanto em um único pedido de compra realizado no
período de um mês, realizamos a cotação de preços em um mercado que vende a atacado.
Realizamos o levantamento dos preços por meio de observação e levantamos o preço que
poderia ser obtido na compra de lotes de mercadoria, conforme demonstra a Tabela 2:
Tabela 2 ‐ Modelo de preço proposto
Alimentos

Arroz
Feijão
Macarrão
Frango
Completo
TOTAL

Quantidade constante
dentro de cada fardo a
atacado
10 kg
10 kg
2,5 kg
18 kg

Preço unitário dos Quantidade utilizada Investimentos mensais
produtos em atacado
mensalmente
estimado em atacado
vendido em fardo
2.05
480 kg
984
3.19
480 kg
1531.2
2.84
240 kg
681.6
5.3
360 kg
1908
1560 kg

5104.8

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

Conforme dados mostrados na Tabela 2, observa‐se que a quantidade de alimentos
comprados se manteve constante, as alterações nos valores dos investimentos são decorrentes
de uma queda no preço unitário de cada item devido à compra de lotes de mercadoria em uma
quantidade maior.
Após o levantamento dos preços ofertados pelos dois modelos de investimento
financeiro, apresentamos a Tabela 3, que demonstra a comparação entre os preços praticados
pela atual política de compras do restaurante e um possível modelo de compras baseado na
aquisição de mercadorias em grandes lotes; apresentamos também a economia por cada item
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comprado, bem como a economia mensal que a proprietária do estabelecimento obteria se
realizasse a compra de todos esses itens em quantidade maior.
Tabela 3 ‐ Modelo de preço comparativo
Alimentos
Arroz
Feijão
Macarrão
Frango
Completo
TOTAL

Gasto mensal em compras Gasto mensal em compras
por varejo (R$)
por atacado (R$)
1387.2
984
1800
1531.2
1051.2
681.6
2124
1908
6362.4

5104.8

Economia gerada nas compras
realizadas em quantidade (R$)
403.2
268.8
369.6
216
1.257.6

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

Conforme exposto na Tabela 3, podemos constatar que as compras ocasionais (no
período de uma semana) realizadas durante o mês com o atual fornecedor a varejo do
restaurante apresentam maiores gastos do que uma única compra realizada em um mês no
atacado. De acordo com os dados da tabela os investimentos necessários para a compra dos
mesmos itens passariam de R$ 6.362,4 para R$ 5.104,8, ou seja, a economia total para adoção de
um único pedido de compras realizado em um mês é de R$ 1.257,6, gerando uma margem de
economia mensal de 20% com os gastos totais desses produtos.
Apesar desse aparente ganho financeiro obtido na compra de grandes volumes de
mercadoria, cabe ressaltar que existem diversos custos relacionados à estocagem de materiais
que podem inviabilizar os ganhos financeiros observados anteriormente. Conforme Lemes Júnior
et al (2010), os custos vinculados aos estoques estão classificados em três diferentes categorias:
custos de manter; comprar ou repor; e de faltar estoque. Os custos de manter estoques estão
relacionados à manutenção dos investimentos aplicados, armazenagem, transferência, impostos,
seguros, perdas, controle, absolescência. Os custos de comprar envolvem pesquisas de preço,
comunicação com fornecedores, negociação, emissão de ordens de compras, recepção e
conferência de produtos comprados, devoluções ocasionais. Já o custo de faltar está relacionado
a custos de compra eventual, custo de venda perdida, custo de cliente perdido etc.
Nesta análise, não foi levado em consideração os cálculos de todos esses custos devido à
escassez de dados disponibilizados pelo restaurante, entretanto partiremos do pressuposto de
que os custos de faltar estoques (compra eventual, venda perdida e cliente perdido) e os custos
de compras são muito maiores que os custos de excesso de estoques. Apesar da limitação, um
mecanismo bastante útil utilizado pelos administradores na gestão de estoques é o sistema ABC,
cujo objetivo é “identificar os itens de maior valor de demanda, especialmente porque
representam altos valores de investimentos e seu controle mais apurado vai permitir grandes
reduções nos custos” (GONÇALVES, 2010, p. 170).
Para a construção da curva ABC, dividimos os itens de estoques em seis categorias:
alimentos (cereais, grãos e farináceos); carnes e frios; bebidas; frutas; verduras; e produtos de
limpeza. Listamos, também, seus respectivos volumes de consumo ao mês e seus respectivos
preços atualizados. Em seguida, calculamos o valor do consumo do ultimo mês multiplicando o
consumo pelo respectivo preço, conforme pode ser visto no Apêndice deste artigo. De posse
desses dados apresentamos a tabela 4, referente aos investimentos acumulados em estoque:
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Tabela 4 ‐ ABC dos investimentos em estoque
CATEGORIA DE
PRODUTO

NÚMERO DE
ITENS POR
CATEGORIA

PORCENTÁGEM
DE ITENS POR
CATEGORIA

Carnes e frios
Verduras
Alimentos
Frutas
Bebidas
Limpeza
TOTAL

04
10
09
06
07
04
40

10%
25%
22,5%
15%
17,5%
10%
100%

VALOR DO
INVESTIMENTO
EM ORDEM
DECRESCENTE
11.026,32
5.871,6
4.838,88
4.753,60
4.752,00
417,88
31.660,28

VALOR DO
INVESTIMENTO
ACUMULADO

PORCENTÁGEM
EM VALOR
ACUMULADO

11.026,32
16.897,92
21.736,80
26.490,40
31.242,40
31.660,28
31.660,28

34,82%
53,37%
68,65%
83,87%
98,68%
100%
100%

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

Para subdividir as categorias de produtos analisados nas classes A, B e C, utilizaremos a
consideração de Dias (2010), em que: a Classe A é destinada para os produtos mais importantes
em valor financeiro, até 75% do valor acumulado; a Classe B refere‐se ao intervalo entre 75% e
95% do valor financeiro acumulado; e a Classe C é referente aos itens que representam valor
financeiro acumulado de 90% a 100%. Fazendo a análise o da tabela 4, podemos verificar que
35% dos itens dos estoques (carnes e verduras) representam aproximadamente 53% dos
investimentos, esses itens são classificados na categoria A. Em contra partida, 55% dos itens dos
estoques (alimentos, frutas e bebidas) representam 45% dos investimentos; categoria B. Por fim,
10% dos itens dos estoques (material de limpeza) representam apenas 2%; categoria C.
Diante disso, apresentamos a figura 1, cuja coluna representa o quantitativo da categoria
de produtos; e a linha, a participação no investimento de cada categoria de itens em estoque.
Antes de fazermos a análise da Figura 1, cabe relembrar que dividimos os itens de estoque de
acordo com a categoria em que eram organizados (alimentos, carnes e frios; bebidas; frutas;
verduras; e limpeza), e que cada categoria dessas possuíam uma quantidade de itens diferentes.

Figura 1 ‐ Classificação ABC
De acordo com a classificação ABC dos grupos de produtos estocados, verifica‐se que: as
categorias de carnes, verduras e alimentos são responsáveis por aproximadamente 69% dos
investimentos; as categorias de frutas e bebidas são responsáveis por cerca de 30% dos
investimentos; e que a categoria de limpeza representa apenas 1% dos ativos circulantes. De
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acordo com Assaf Neto (2010), conforme se abordou, a administração de estoques, diante das
limitações de recursos e do geralmente alto custo de estocagem, deve preferencialmente
centrar‐se naqueles itens que exercem maior impacto sobre a posição financeira da empresa.
Sendo assim, verificamos que os itens classificados na categoria A (carnes, frios e verduras)
devem ser processados o mais rápido possível, evitando estoques e prevendo a demanda de tais
produtos. Em compensação, os itens da categoria B (alimentos, frutas e bebidas), com exceção
das frutas, que tem grande facilidade de se estragar, podem ser estocados por período curto,
nessa categoria poderíamos tranquilamente validar o estoque de alimentos e bebidas para um
período de um mês, ou até mais. Por fim, enaltecemos o grande potencial de armazenagem para
os produtos da categoria C (materiais de limpeza), que podem ser armazenados em quantidades
maiores por muitos meses.
CONCLUSÃO
Através da pesquisa, foi possível acompanhar as entradas e saídas de produtos no
estoque, bem como os recursos financeiros necessários para a produção do número de refeições
que são servidas diariamente pelo restaurante no período de um mês. Foi possível detectar
também as falhas referentes à sistemática de compras de materiais perecíveis e de consumo
geral. O objetivo principal de uma gestão financeira de estoques eficiente é mantém os recursos
ociosos em constante equilíbrio em relação ao nível econômico dos investimentos realizados;
para isso, se faz necessário manter os estoques mínimos para que não haja o risco de faltar
materiais para ser utilizados quando necessário, e, assim, garantir que a produção não atrase ou
venha parar, balanceando o custo de manutenção de estoques, custo de aquisição e de falta de
estoques.
Se a proprietária do restaurante optasse por realizar a compra de arroz, feijão, macarrão e
frango em um único pedido de compra, em quantidade suficiente para suprir um mês de
produção, ela obteria uma economia de R$ 1.257,6, gerando uma margem de economia mensal
de 20% em seus gastos totais para esses produtos. Apesar disso, através do sistema de controle
de estoque ABC, verificamos que houve discordância no que se refere à estocagem de grande
quantidade de carnes e frios, uma vez que eles são classificados na categoria dos itens mais
representativos do estoque (itens A) e devem permanecer em pequenas quantidades e ser
processados rapidamente. Quanto à estocagem de arroz, feijão, macarrão e bebidas, há
viabilidade do aumento do estoque uma vez que os itens B permitem uma ação de estocar em
períodos de tempos médios.
A classificação dos itens de estoque no sistema ABC, é imprescindível para gestão
financeira dos estoques, pois agrupando os produtos nessa categoria podemos realizar ações
para redução de custos já que, conforme visto anteriormente, uma pequena economia obtida
nos itens classe A significa para a empresa muito mais do que uma grande economia nos itens
classe C. Mesmo diante da análise financeira realizada, cabe resaltar que a característica dos
produtos alimentícios não recomenda que o controle de estoques seja realizado somente
baseado na importância econômica dos produtos. Uma estratégia mais eficiente para a
classificação dos gêneros alimentícios deve levar também em consideração a sua importância
para a refeição dos clientes.
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RESUMO
Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em um restaurante situado na cidade de João Pessoa‐PB. A
pesquisa objetivou propor um modelo de compras que proporcione economia na aquisição de materiais perecíveis,
maximizando os lucros do restaurante. Na metodologia o instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista
estruturada realizada com a gestora do estabelecimento, contendo 11 argumentos; alem disso, realizou‐se a cotação
de preços praticados no varejo e no atacado para os principais itens utilizados na produção das refeições (feijão,
arroz, macarrão e carne de frango) através do método de investigação de observação direta. Ao final, constatou‐se
que o modelo mais lucrativo de compras para o restaurante seria voltado para a aquisição de materiais no atacado
em uma quantidade que desse para manter suas atividades durante um mês, gerando como vantagem: a obtensão
de preços mais baixos para os materiais; economia de tempo ao processar as compras uma única vez ao mês;
economia financeira de R$ 1257,6 (20%) nas compras realizadas; bem como a manutenção de um estoque de
segurança que proporciona a continuidade das atividades do restaurante.
PALAVRAS‐CHAVE: Dimensionamento de Estoques. Compras. Armazenagem. Modelo de compras. Materiais
perecíveis.

MODEL IDEAL SHOPPING FOR A RESTAURANT IN JOÃO PESSOA‐PB ‐ A CASE STUDY
ABSTRACT
This work is the result of a survey in a restaurant located in the city of João Pessoa ‐PB. The research aimed to
propose a procurement model that provides economy in the purchase of perishable materials, maximizing profits
from the restaurant. In the methodology the instrument used for data collection was a structured interview
conducted with the manager of the establishment, containing 11 arguments; moreover, held at asking prices in retail
and wholesale for the main items used in the production of food ( beans, rice , pasta and chicken meat ) through the
research method of direct observation. At the end, it was found that the most lucrative shopping for restaurant
model would be facing the wholesale purchase of materials in a quantity that to maintain its activities for a month,
generating as advantage: lower prices for materials; time savings in processing purchases once a month; financial
savings of R $ 1,257.6 (20%) on purchases; as well as maintaining a safety stock that provides business continuity
restaurant.
KEY‐WORDS: Dimensioning Inventory. Purchases. Storage. Purchasing model. Perishable materials.
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MODELO DE COMPRAS IDEAL PARA UM RESTAURANTE EM JOÃO PESSOA‐PB – UM ESTUDO DE
CASO
INTRODUÇÃO
O problema de suprimento de bens perecíveis existe desde os primórdios da humanidade,
quando o homem notou a importância da conservação de alimento durante períodos de baixa
produtividade e escassez de comida. A primeira forma de conservação de alimentos inventada
pelo homem pré‐histórico foi decorrente da descoberta do fogo, em que surgiu o processo de
defumação utilizado até hoje na conservação de carnes e outros alimentos. Na realidade, a
conservação de alimentos começou a ser praticada pelo homem em decorrência da necessidade
de sobrevivência.
No ambiente organizacional não é diferente. As empresas mantêm estoques para garantir
que suas atividades sejam realizadas de maneira contínua, estando aptas a superar contingência
do mercado externo. Embora o estoque de materiais seja indispensável para o perfeito
funcionamento do processo de produção, ele tem um custo. Por outro lado, a gestão de estoques
de um restaurante pode se tornar um grande desafio, tendo em vista que a matéria‐prima
armazenada na produção de alimentos tem natureza perecível e deve ser utilizado o mais rápido
possível para evitar a deterioração e prejuízos financeiros.
O restaurante, foco desta pesquisa, não trabalha com a manutenção de um determinado
nível de estoque dos insumos utilizados na produção; tem como filosofia a não estocagem devido
ao grau de perecibilidade dos itens. Contudo, realiza suas atividades de maneira contínua através
de sua característica própria de compras. Em decorrência disso, surgiu a motivação para
responder a seguinte questão problema: qual o modelo de compras mais lucrativo para o
restaurante, levando‐se em consideração a estocagem e o armazenamento de produtos
perecíveis?
O primeiro questionamento que buscamos descobrir é se um modelo de compras
baseado na aquisição de materiais em uma quantidade maior em atacado pode trazer vantagem
financeira em relação a pequenas compras realizadas em varejo. Em seguida, buscamos revelar
se as supostas vantagens adquiridas no primeiro questionamento cobrem os gastos adicionais
com a manutenção de um maior nível de estoques. Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é
propor um modelo de compras que proporcione economia na aquisição de materiais, otimizando
os lucros do restaurante.
O estudo do tema se justifica à medida que, diante de dados que levantamos nesta
pesquisa, a gestora do estabelecimento poderá tomar a decisão de realizar ou não compras em
grandes quantidades para estocar, de acordo com o que for mais condizente e vantajoso para a
empresa. A seguir apresentamos o esboço teórico da pesquisa, que é dividido entre gestão de
estoques, administração de compras e armazenagem.
GESTÃO DE ESTOQUES
A maioria das empresas tem como objetivo o atendimento aos seus clientes em tempo
rápido, com a quantidade certa e a qualidade adequada. Para obter uma vantagem competitiva
duradoura é necessária a rapidez e presteza na distribuição das mercadorias. Segundo Carretoni
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(2000, p.83), “a gestão de estoques significa gerir, administrar e racionalizar com economia os
diferentes tipos de estoques mantidos pela organização”.
Toda empresa necessita de um sistema de produção que não sofra com interrupções ou
paralisações desnecessárias, diante disso, torna‐se imprescindível que exista alguma garantia na
quantidade de materiais que fluem ao longo do processo produtivo. Esta garantia significa certa
folga na quantidade de estoques, denominada estoque de materiais (CHIAVENATO, 2005). A
gestão de estoques, primeiramente, mantém os recursos ociosos em constante equilíbrio em
relação ao nível econômico dos investimentos realizados. Para que isto seja possível, faz‐se
necessário manter os estoques mínimos para que não haja o risco de não se ter os materiais
disponíveis para serem utilizados quando necessários.
A necessidade de manutenção de estoques permanentes é decorrente da manutenção da
continuidade operacional, incerteza da demanda futura, incerteza da disponibilidade imediata do
material e cumprimento dos prazos de entrega. Os estoques servem para proporcionar
independência às fases dos processos de transformação entre as quais se encontram, ou seja,
quanto maior o estoque entre duas fases, mais independentes entre si essas fases serão, tendo
em vista que interrupções em uma não acarretará interrupção na outra.
Os problemas aparecem dado que os investimentos assumem aspectos bastante
conflitantes no que se refere a níveis de estoques e seus custos. Os pequenos estoques podem
implicar riscos por falta e custos altos (custos por obtenção). Os grandes estoques podem
implicar investimentos adicionais por armazenagem (custo de manutenção) e redução da
disponibilidade para aplicação em outros negócios ou necessidades e também a perda por
obsolescência ou deterioração (CARRETONI, 2000). Diante disso, surge a necessidade de se
realizar o estudo da quantidade de estoques necessários para otimizar os lucros da empresa e
manter o bom funcionamento de suas atividades operacionais. O dimensionamento do estoque
deve estar alinhado a uma política de compras adequada.
ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS
A administração de compras é atividade fundamental para a gestão eficaz das empresas,
pois influencia diretamente os estoques, o relacionamento com fornecedores e com clientes,
estando relacionada à competitividade e ao sucesso organizacional. A função compras diz
respeito a todo o complexo que envolve o de planejamento da aquisição, licitação, julgamento
das propostas de fornecimento, bem como a contratação de fornecedores destinada ao
fornecimento dos materiais e serviços utilizados pelas empresas (GONÇALVES, 2010).
Na realidade a função compras envolve uma responsabilidade muito maior, ela requer:
planejamento e acompanhamento; processos de decisão; pesquisas e seleção das fontes
supridoras de materiais, diligenciando para assegurar que o produto será recebido no momento
esperado; e inspeção da qualidade e da quantidade desejadas (GONÇALVES, 2010).
A seleção de fornecedores é, igualmente, ponto‐chave no processo de compras. A
potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas instalações e seus produtos.
O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de
fornecedores com cotações de preços feitas semestralmente (DIAS, 2010). Diante disso, podemos
conceituar fornecedor como toda empresa interessada em vender seus produtos para outra
organização que tenha a necessidade de suprimento de materiais básicos para a sua atuação.
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Manter‐se bem relacionado com o mercado fornecedor, antevendo na medida do possível
eventuais problemas que possam prejudicar a empresa no cumprimento de suas metas de
produção, é, talvez, o mais importante na escassez e altas de preços (DIAS, 2010).
Existem diversas formas de relacionamento entre o comprador e os fornecedores. Esse
relacionamento pode ser considerado uma ferramenta estratégica na obtenção de vantagens
competitivas no mercado. Segundo Slack (2007), tanto a estratégia de fornecedor único (single‐
sourcing) como a de múltiplos fornecedores (multi‐sourcing) apresentam vantagens e
desvantagens descritas na Tabela 1:
Tabela 1 ‐ Vantagens, Desvantagens, Single‐sourcing e Multi‐sourcing

Vantagens

Desvantagens

Single‐sourcing
 Qualidade potencialmente melhor
devido a maiores possibilidades de
sistemas de garantia de qualidade;
 Relações mais fortes e mais duráveis;
 Maior dependência favorece maior
comprometimento e esforço;
 Melhor comunicação;
 Cooperação
mais
fácil
no
desenvolvimento de novos produtos e
serviços;
 Mais economias de escala;
 Maior confidencialidade.
 Maior vulnerabilidade a problemas,
caso ocorram falhas do fornecimento;
 Fornecedor individual mais afetado por
flutuações no volume de demanda;
 Fornecedor pode forçar preços para
cima caso não haja alternativas de
fornecimento.

Multi‐sourcing
 Comprador pode forçar preço para
baixo por meio da competição dos
fornecedores;
 Possibilidade de mudar de fornecedor
caso ocorram falhas no fornecimento;
 Várias fontes de conhecimento e
especialização disponíveis.







Dificuldade
de
encorajar
o
comprometimento do fornecedor;
Mais difícil desenvolver sistemas de
garantia da qualidade eficazes;
Maior
esforço
requerido
para
comunicação;
Fornecedores tendem a investir menos
em novos processos;
Maior dificuldade de obter economias
de escala.

Fonte ‐ Slack, 2007, p.310. Adaptado.

Diante da Tabela 1, verifica‐se que cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens
bastante relevantes e devem ser escolhida de acordo com os objetivos de cada empresa. Outra
vantagem competitiva que pode ser adquirida na gestão de compras é a compra de grandes
escala. Conforme citado por Viana (2010, p.181‐182), a aquisição de grandes lotes de materiais,
produz as seguintes vantagens:
A) Redução da imobilização em estoques, em decorrência da redução dos níveis de
segurança.
B) Simplificação dos procedimentos de compras com a eliminação de coletas de preços,
consultas, analise de propostas e emissão de autorização de fornecimento para cada
pedido de reposição.
C) Ampliação do poder de negociação e, consequentemente, das vantagens obtidas na
compra, em decorrência das maiores quantidades envolvidas.
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Apesar das vantagens apresentadas pela aquisição de materiais em grandes lotes, deve‐se
ter em vista a necessidade do acompanhamento do sistema de armazenagem de materiais, pois a
opção pela não estocagem de determinados itens perecíveis podem estar relacionados à falta de
mecanismos adequados de acondicionamento.
ARMAZENAGEM
A armazenagem dos materiais e a forma como os mesmos são fracionados têm uma
parcela importante para redução dos custos relacionados à movimentação, armazenagem e
distribuição de itens. A armazenagem e o manuseio de mercadorias são componentes essenciais
do conjunto de atividades logísticas. Seus custos podem absorver de 10 a 40% das despesas
logísticas de uma firma. Diante disso, a armazenagem e o manuseio de materiais acontecem, na
maioria das vezes, em algumas localidades fixadas, sendo os custos dessas atividades
intimamente associados à seleção desses locais (POZO, 2010).
O sistema logístico não funciona sem a integração da função armazenagem, sendo um elo
importante no equilíbrio do fluxo de materiais. Os fatores básicos que determinam a necessidade
de armazenagem são: necessidade de compensação de diferentes capacidades das fases de
produção; equilíbrio sazonal; garantia da continuidade da produção; custos e especulação;
redução dos custos de mão‐de‐obra; redução das perdas de materiais por avarias; melhoria na
organização e controle da armazenagem; melhoria nas condições de segurança das operações do
depósito; aumento da velocidade na movimentação; e descongestionamento das áreas de
movimentação (ESPOSITO, 2012).
Os custos de armazenagem devem ser tratados em conjunto com as variáveis que afetam
os custos de produção/distribuição, para obtermos o menor custo total logístico. Sendo assim,
busca‐se reduzir os custos produtivos, com melhor balanceamento da produção, utilizando os
estoques que absorvem apenas as flutuações de demanda (POZO, 2010, p.70).
De acordo com Pozo (2010), as empresas justificam a existência de um espaço físico para
armazenagem relativamente grande, e por consequência, elevados estoques com o argumento:
são fortes redutores de custos de transportes e de produção; auxiliam o marketing e o
atendimento ao cliente; coordenam mais facilmente a área de suprimento.
Diante disso, verifica‐se que a estocagem de materiais está intimamente ligada à
armazenagem dos produtos acabados, não adianta elevar o nível de estoques e reduzir gastos
com a função compras se não houver um mecanismo apropriado de armazenamento dentro da
empresa, pois poderá ocasionar perdas em função de um sistema logístico inadequado.
METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em um restaurante tipo Self‐Service localizado na cidade de
João Pessoa‐PB. Esta pesquisa é de natureza aplicada, pois se buscou sintetizar conhecimentos
para a resolução do problema relativo às compras de materiais perecíveis para a cozinha do
restaurante. Optamos por utilizar uma abordagem quali‐quantitativo, nela levamos em
consideração a utilização de números como quantificadores de informações.
Quanto aos objetivos, caracteriza‐se por ser de caráter descritivo e explicativo, uma vez
que caracterizamos os pontos críticos da empresa analisada e buscamos descrever os fatores que
contribuem para a manutenção de baixos níveis de estoques pelo restaurante. Para Marques et
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al (2006, p.52), a pesquisa descritiva é um procedimento que visa, com o tempo indicar,
descrever e caracterizar fenômenos e populações, estabelecendo relações entre variáveis
intervenientes e fatos.
O universo da pesquisa é o próprio Restaurante e a amostra foi o seu setor estoques. Em
nossos procedimentos técnicos fizemos uma pesquisa de campo para coletar dados relevantes
do projeto, sendo apoiada pelo uso de bibliografias publicadas por autores especialistas no
assunto. Conforme Marques et al (2006, p.55), a pesquisa bibliografica é aquela cujos dados
secundários são obtidos mediante consulta feita nos livros, revistas, jornais, enciclopédias etc. Ela
se enquadra ainda como estudo de caso, pois foi realizado um exaustivo estudo dos diversos
aspectos relacionados às compras, a estocagem e à armazenagem de materiais.
Nosso método de pesquisa foi indutivo, através dele podemos generalizar a baixa
manutenção nos níveis de compras a outras empresas que trabalham no mesmo ramo e que não
apresentam boas condições de armazenagem. Os dados foram testados através de cálculos
utilizando proporções matemática com o fim de comparar os preços mensais do feijão, arroz,
macarrão e carne de frango adquiridos em compras realizadas quatro vezes ao mês no varejo,
em relação à compra desses mesmos itens realizada uma única vez ao mês em atacado. A coleta
de dados foi realizada por meio da observação direta e por meio de entrevista estruturada com
roteiro preestabelecido à proprietária do estabelecimento.
RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS
Realizamos a coleta de dados através de entrevista estruturada, contendo 11
argumentos, realizada com proprietária do restaurante, que também desempenha a função de
gerente e é responsável pelas compras de matérias‐primas e do controle de estoque e
armazenagem dos produtos. A entrevista abordou os temas de compras, estocagem e
armazenagem; entre outras que compõem o dia‐a‐dia do estabelecimento.
A questão 1 versou sobre o volume de compras que a gestora costuma trabalhar, a
proprietária afirmou que compra em pouca quantidade, semanalmente, pois prefere trabalhar
com poucos estoques. Para Carretoni (2000), os pequenos estoques podem implicar riscos por
falta e custos altos (custos por obtenção), os grandes estoques podem implicar investimentos
adicionais por armazenagem (custo de manutenção) e redução da disponibilidade para aplicação
em outros negócios ou necessidades e também a perda por obsolescência ou deterioração. Com
isso, inferimos que trabalhando com níveis reduzidos de estoque, a empresa busca reduzir os
custos adicionais de armazenagem.
A questão 2 buscou identificar se a gestora obtém alguma vantagem competitiva nas
compras realizadas. Buscou‐se saber ainda se ela, através de negociação, busca desconto no
valor unitário do produto comprado. Através da resposta obtida foi constatado que ela compra
seus produtos a preço de mercado, sem nenhum tipo de negociação. Dias (2010) define preço
como o valor que o fornecedor exige ao vender seu produto. Uma política adequada de compras
da empresa tende a buscar menores preços unitários dos produtos adquiridos, gerando assim,
economia nas compras. Na questão 3, procurou‐se identificar se ocorre compras na modalidade
emergencial, ou seja, se por motivos de força maior, a gestora paga um preço maior por
determinado produto. Foi constatado que por muitas vezes devido a fatores externos. Os
alimentos são extremamente suscetíveis a mudanças de preço devido a uma série de fatores,
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como escassez no mercado, dependendo do período do ano. Conforme Gonçalves (2010), saber
o momento certo de processar uma aquisição é uma variável‐chave para uma boa gestão de
compras.
Nos argumentos 4, 5, 6 e 7 foi questionada, respectivamente, a quantidade utilizada
diariamente de feijão, arroz, macarrão e frango, no intuito de, em posse desses dados, analisar o
gasto diário com os insumos supracitados. Respectivamente as respostas obtidas foram: 20 kg de
feijão; 20 kg de arroz; 10 kg de macarrão; e 15 kg de frango. No argumento 8, buscou‐se analisar
se há perdas significativas quanto ao estoque de matéria‐prima, enquanto que na questão 9
buscou‐se entender se existem perdas significativas na armazenagem dos produtos acabados
(feijão, arroz, macarrão e frango). Para ambos, ficou constatado que não ocorrem perdas
significativas, no caso das matérias‐primas por não haver grande quantidade em estoque.
Consoante Carretoni (2000), a principal perda de produtos estocados é ocasionada por
deterioração; os materiais e produtos experimentam, com o decorrer do tempo, alterações em
sua constituição, tanto por fatores físicos como químicos, e por tal motivo condicionam os níveis
de estoques. Na armazenagem de produtos acabados também não ocorrem perdas significativas,
com exceção dos casos em que ocorre uma demanda menor que a habitual.
No que tange ao objetivo de identificar o modelo de compras mais lucrativo para a
empresa, a questão 10 buscou identificar se existe espaço suficiente para a armazenagem de
grandes quantidades matéria‐prima dentro do estabelecimento, e se tal espaço é adequado para
este fim. Segundo a resposta da gerente, dentro do estabelecimento há condições de se estocar
uma grande quantidade de materiais. A gestora citou ainda que é proprietária da residência que
fica ao lado do restaurante, onde irá realizar algumas reformas para expansão do
estabelecimento e aumentar o espaço físico destinado aos estoques. O arranjo físico é definido
como a disposição física dos equipamentos, pessoas e materiais, de maneira mais adequada ao
processo produtivo. Significa a colocação racional dos diversos elementos combinados para
proporcionar a produção de produtos ou serviços (CHIAVENATO, 2005, p.119). A gestora do
restaurante está buscando melhorar seu espaço de armazenagem, proporcionando assim um
arranjo físico funcional que possibilite melhorar o fluxo de materiais dentro da área de
estocagem.
Em continuidade ao tratamento dos dados e análise de resultados, subsidiados pelo
método de investigação da observação direta (ou participante), foi elaborada uma cotação de
preço para levantar se há vantagem para o restaurante continuar realizando suas compras em
pequenas escalas ou ampliar a compra de produtos. A comparação entre os valores foi feita com
base nos preços praticados por varejo e por atacado.
Conforme já foi mencionado, a gestora costuma realizar suas compras semanalmente nas
quantidades de 120 quilos de Feijão, 120 quilos de arroz, 60 quilos de macarrão, e 90 quilos de
frango sem a obtenção de nenhum tipo de desconto por se tratar de compras a varejo. De posse
desses dados e dos preços coletados no mercado onde a gestora realiza suas compras,
apresentamos a Tabela 2 com os investimentos realizados para cada item em cada semana e ao
final do mês:
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Tabela 2 ‐ Modelo de preço atual
Alimentos
Arroz
Feijão
Macarrão
Frango
Completo
TOTAL

Preço unitário
em varejo
2.89
3.75
2.19
5.9

Quantidade
utilizada semanal
120 kg
120 kg
60 kg
90 kg

Quantidade utilizada
mensalmente
480 kg
480 kg
240 kg
360 kg

Investimentos
mensais
estimados em varejo (R$)
1387.2
1800
1051.2
2124

390

1560 kg

6362.4

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

Consoante a Tabela 2, pode‐se constatar que a gestora utiliza uma quantidade de 1560 kg
de alimentos em cada mês para seus principais itens de produção (arroz, feijão, macarrão e
frango), o que representa um investimento de R$ 6.362,4 por mês de atividade em compras
realizadas em varejo.
Para realizar a comparação de investimentos entre varejo e atacado fizemos uma visita
técnica a um mercado que vende a atacado dentro da cidade. Realizamos o levantamento dos
preços por meio de observação e entrevista e levantamos o preço que poderia ser obtido na
compra de lotes de mercadoria. Para viabilizar a proposta de aumento do nível de estoques no
restaurante, foi questionado à gestora se ela já tinha pensado em utilizar compras em grandes
escalas para obter algum tipo de desconto (argumento 11); sua resposta foi negativa, não
acreditava que a compra de mercadorias em grande quantidade poderia gerar economia.
Entretanto, conforme citado por Viana (2010, p.181‐182), os benefícios da aquisição de lotes de
materiais produz as seguintes vantagens: simplificação dos procedimentos de compras com a
eliminação de coletas de preços; ampliação do poder de negociação e, consequentemente, das
vantagens obtidas na compra em decorrência das maiores quantidades envolvidas.
No mercado atacadista também foram levantados os preços dos mesmos produtos
utilizados anteriormente nas mesmas quantidades. Apresentamos a seguir a Tabela 3 com os
preços e a quantidade mínima estimada para a concessão desse preço por quilo de produto
comprado.
Tabela 3: Modelo de preço proposto
Alimentos

Quantidade
constante Preço
unitário
dos Quantidade
dentro de cada fardo a produtos em atacado utilizada
atacado
vendido em fardo
mensalmente

Investimentos mensais
estimado em atacado

Arroz

10 kg

2.05

480 kg

984

Feijão

10 kg

3.19

480 kg

1531.2

Macarrão

2,5 kg

2.84

240 kg

681.6

Frango
Completo

18 kg

5.3

360 kg

1908

1560 kg

5104.8

TOTAL

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.
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De acordo com os dados mostrados na Tabela 3, destacamos que os preços unitários
ofertados só estão disponíveis para a compra de uma quantidade mínima de 10 quilos para arroz
e feijão; 2,5 quilos para macarrão; e 18 quilos para a carne de frango vendido completo.
Ressaltamos também que, na quantidade total comprada de cada item, não haveria nenhum
problema para a aquisição do desconto indicado, caso a quantidade adquirida fosse igual ao
indicado na Tabela 3.
A seguir apresentamos a Tabela 4 com a comparação dos preços praticados em relação
aos gêneros alimentícios analisados em varejo e em atacado, apresentamos também a economia
por cada item comprado bem como a economia mensal que a proprietária do estabelecimento
teria se adotasse o modelo de compras por quantidade.
Tabela 4 ‐ Modelo de preço comparativo
Alimentos

Gasto mensal em compras Gasto mensal em compras Economia
gerada
nas
compras
por varejo (R$)
por atacado (R$)
realizadas em quantidade (R$)

Arroz

1387.2

984

403.2

Feijão

1800

1531.2

268.8

Macarrão

1051.2

681.6

369.6

Frango
Completo

2124

1908

216

TOTAL

6362.4

5104.8

1.257.6

Fonte ‐ Dados da pesquisa, 2014.

Conforme exposto na Tabela 4 podemos constatar que as compras ocasionais (no período
de uma semana) realizadas durante o mês no varejo apresentam maiores gastos do que uma
única compra realizada em um mês no atacado. Ao final, podemos constatar que a economia total
para adoção das compras em atacado representa R$ 1.257,6 gerando uma margem de economia
mensal de 20% em seu gasto totais para esses produtos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do artigo, podemos constatar que nem sempre a percepção dos gestores sobre o
mecanismos apropriados de gestão de negócios estão realmente alinhados com uma política de
redução de custos e maximização de lucros. Ainda na etapa de levantamentos de dados,
verificamos que a gestora do restaurante preferia manter baixos níveis de estoques, acreditando
ser a melhor opção para sua empresa, uma vez que não precisaria ter um cuidado detalhado com
os estoques e o armazenamento de materiais perecíveis, e teria a vantagem de pesquisar preços
promocionais para os alimentos no marcado a varejo. Apesar disso, não foram levados em conta:
um possível aumento de preços generalizado decorrentes de uma política inflacionaria instável; à
economia de materiais comprados em uma grande quantidade; o tempo perdido na realização de
varias compras; os dispêndios com o custo de compras; e o potencial de estoques e
armazenagem que o restaurante possui e não utiliza.
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De encontro à percepção da gestora, podemos afirmar que o modelo mais lucrativo de
compras para o restaurante seria voltado para a aquisição de materiais no atacado em uma
quantidade que desse para manter as atividades da empresa durante um mês, gerando como
vantagem: a obtensão de preços mais baixos para os materiais; economia de tempo ao processar
as compras uma única vez ao mês; economia de R$ 1257,6 (20%) por mês apenas com seus itens
principais de produção (feijão, arroz, macarrão e o frango); a manutenção de um estoque de
segurança que propicie a continuidade de suas atividades. Diante disso, indicamos como modelo
ótimo de compras para o restaurante a compra de itens em grande quantidade no atacado,
buscando a redução do custo de compras e otimizando dos lucros operacionais do restaurante,
tornando‐o mais competitivo frente aos concorrentes.
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RESUMO
Na atualidade, o intenso ritmo de transformações
ocorrido em vários segmentos comerciais e de serviços
tem fragilizado a permanência das empresas no
mercado, tendo em vista o elevado fluxo de
competitividade. Nesse contexto, a gestão de
suprimentos para a administração de estoques,
sobretudo no setor de hortifrutigranjeiros de
supermercados representa cada vez mais uma parcela
significativa na rentabilidade deste tipo de empresa,
posto que esse setor apresenta um elevado grau de
perecibilidade. Decorrente dessa realidade, esta
pesquisa exploratória objetiva analisar a influência da
gestão de estoque na redução de desperdícios de
produtos hortifrutigranjeiros em um supermercado

situado no bairro de Intermares no município de
Cabedelo – PB. O início do processo metodológico se
deu com levantamento bibliográfico e pesquisa de
campo para coleta e levantamento de dados. A
aplicação de questionário para a coleta de opiniões dos
gestores e colaboradores da empresa também foi outra
estratégia utilizada para abarbar o objetivo proposto.
Conforme os resultados obtidos, verificou‐se que a
reposição dos estoques é influenciada pela
perecibilidade dos produtos e que o percentual de
perdas
é
relativamente
baixo,
embora
o
estabelecimento
não
apresente
equipamentos
adequados para o manuseio dos produtos e nem espaço
físico adequado para a armazenagem dos mesmos.

PALAVRAS‐CHAVE: Perecibilidade, Estoque, Hortifrutigranjeiros.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INVENTORY MANAGEMENT IN REDUCING WASTE PRODUCT
HORTICULTURAL SUPERMARKET CITY CABEDELO ‐ PB
ABSTRACT
At present, the intense pace of transformations
occurred in various business segments and service has
weakened the permanence of companies in the market,
given the high flow of competitiveness. In this context,
supply management to inventory management,
especially in the horticultural supermarket sector is an
increasingly significant portion of the profitability of this
type of company, since this sector has a high degree of
perishability. Due to this fact, this exploratory research
aims to analyze the influence of inventory management
in reducing wastage of horticultural products in a
supermarket located at the Intermares neighborhood in

the city of Cabedelo ‐ PB. The beginning of the
methodological process occurred with bibliographical
and field research to collect and survey data. The use of
questionnaire to collect the opinions of managers and
employees of the company was also another strategy
used to abarbar the proposed objective. According to
the results , it was found that replacement of
inventories is influenced by the perishability of products
and the percentage of losses is relatively low , although
the property does not present adequate equipment for
handling the product nor adequate physical space for
the storage of thereof.

KEY‐WORDS: Perishability, Stock, Horticultural.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUE NA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS DOS
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE UM SUPERMERCADO DA CIDADE DE CABEDELO ‐ PB

INTRODUÇÃO
A administração de compras está ligada á aquisição de produtos ou serviço, sendo uma
ferramenta fundamental para o bom funcionamento de uma empresa, uma vez que pode
proporcionar reduções nos custos e melhoraria considerável nos lucros. Um setor de compras
formalizado viabiliza a existência de estoque de forma satisfatória, sendo, portanto, fundamental
para a uma gestão eficaz de uma empresa, visto que ele se inter‐relaciona com todos os demais
setores, sobretudo o de logística.
O presente estudo teve como campo empírico o setor supermercadista a esse respeito,
no Brasil, o surgimento dos supermercados se deu entre os governos de Getúlio Vargas (1930‐
1945) e Juscelino Kubstechek (1956‐1961). Durante este período, foi possível constatar que este
novo tipo de comércio trazia inúmeras vantagens para os consumidores, sobretudo no que diz
respeito à comodidade, economia de tempo e possibilidade de se obter preços cada vez
menores. A concorrência cada vez mais acirrada entre as empresas desse segmento viabilizou a
entrada de novos produtos, os quais foram sendo agregados aos demais já comercializados, a
exemplo do setor de hortifrutigranjeiros, o qual foi incorporado à maioria das lojas. Segundo a
FUNDAÇÃO ABRAS, 2002, a seção de hortifrutigranjeiros vem crescendo rapidamente no setor
supermercadista.
Sendo fato a importância do tema proposto para o gerenciamento da administração de
recursos materiais se faz mister ressaltar que na atualidade, o intenso ritmo de transformações,
torna cada vez mais difícil a manutenção de empresas supermercadista no mercado. Assim,
referindo à região da Paraíba, verifica‐se a necessidade da existência de um diferencial cada vez
mais eficaz no atendimento ao cliente e na qualidade de produtos oferecidos. Dentro do
contexto gestão de estoque, a logística e a gestão da cadeia de suprimentos para a administração
dos estoques, especialmente no setor de hortifrutigranjeiros dos supermercados representam
uma parcela cada vez mais significativa na rentabilidade deste tipo de empresa, visto que os
produtos de mercearia, geralmente, representam a fatia menos rentável, tendo em vista a sua
perecibilidade.
Como é grande em nossa região o número de estabelecimentos desse tipo de comércio, o
que vai tornar a concorrência cada vez mais acirrada, os proprietários precisam compreender que
antes de tudo os clientes buscam qualidade nos produtos oferecidos para o atendimento de suas
necessidades. Assim, cabe às empresas aumentar o nível de serviço para satisfazer estes clientes,
os quais estão ainda mais exigentes. Decorrente dessa constatação, o objetivo deste estudo
explicativo é analisar a influência da gestão de estoque como pressuposto para a redução de
desperdícios dos produtos hortifrutigranjeiros. Para tanto, será imprescindível promover
questionamentos referentes à armazenagem dos itens, periodicidade e rotatividade dos pedidos,
além de analisar os desperdícios advindos de movimentação e estocagem de um supermercado
situado no bairro de Intermares no município de Cabedelo – PB.
Corroborando com esta ideia, a pesquisa servirá como fonte de aprofundamento de
estudos relacionados. Os resultados adquiridos podem ainda se tornar um ponto positivo para
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sociedade, uma vez que as propostas de melhorias poderão contribuir para a conscientização dos
empresários sobre a importância de se ter conhecimento a respeito do manuseio e
armazenagem dos produtos hortifrutigranjeiros. Para os idealizadores desse projeto, a
formulação e desenvolvimento desta pesquisa representa um importante instrumento prático de
desenvolvimento de competências e habilidades, tendo em vista a possibilidade de pôr em
prática diversos conteúdos abordados em sala de aula.
GESTÃO DE COMPRAS
A gestão de compras consiste em uma atividade fundamental para administração de
recursos materiais de uma empresa, posto que este setor se apresenta interligado com os demais
setores de uma empresa. A solidez de um setor de compras, pode assegurar à empresa um
estoque de materiais e produtos eficaz, dentro de uma visão logística, cujo objetivo é garantir
quantidades, como também maximizar o uso de recursos envolvidos na área logística. Assim,
uma boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimentos
logísticos, de modo a obter vantagens competitivas. Segundo Viana (2008), este setor, quando
bem organizado, deve seguir alguns princípios fundamentais para o seu desenvolvimento, como:
autoridade para compra, registro de compras, registro de preços e de fornecedores, para tanto,
os fornecedores devem estar cadastrados para que a empresa possa identificar as melhores
condições comerciais.
Viana (2008) destaca que as pessoas que lidam diretamente com o setor de compras
devem ter responsabilidades sobre seus atos, qualificações, iniciativa, habilidade e capacidade de
decisão. O mesmo autor enfatiza que em síntese, a eficiência de uma gestão de compras pode
trazer maior agilidade nas operações efetuadas, melhor qualidade, como também melhor
competitividade. As compras se apresentam de duas formas: normal ou emergencial. No
primeiro caso ocorre quando existe um prazo compatível para a aquisição de materiais de forma
vantajosa. Já no segundo, ocorre em caráter emergencial, principalmente quando há falta de
determinados produtos, sendo, portanto, desvantajoso, uma vez que em alguns casos leva a
empresa a comprar mais caro. Assim, quando ela ocorre em caráter emergencial, fruto da falta
de um planejamento desse setor, pode levar a empresa a desembolsar valores mais altos para
aquisição de determinados produtos. Desta forma, a modalidade normal é a mais interessante
para as empresas, posto que nesse tipo de compras o gestor pode obter melhores condições
comerciais e técnicas. Em função da grande concorrência que existe na atualidade, a
administração de estoque é de grande importância para uma empresa, visto que pode trazer
vantagens e desvantagens.
GESTÃO DE ESTOQUES
A administração de materiais é um dos pilares da administração moderna, assumindo,
portanto, uma importância imprescindível dentro de uma empresa. Uma de suas principais
funções é justamente a organização dos estoques. Para Davis et al (2001) estoque pode ser
definido como sendo a quantificação de qualquer item ou recurso usado em uma organização.
Para ele, um sistema de estoque é formado por um conjunto de politicas e controles que
monitora todos os níveis, determinando quais devem ser mantidos, quando deve haver
reposição, bem como o volume de seus pedidos.
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Como o objetivo de toda empresa é maximizar seus lucros, é necessário que haja uma
gestão de estoque competente, cuja eficiência de planejamento e controle viabilize a
minimização de capital para este fim (DIAS, 2010).
Segundo Davis et al (2001), as organizações mantêm estoque pelas seguintes razões: para
se protegerem da incerteza, para dar suporte a um plano estratégico e para obter vantagens da
economia e escala. No primeiro caso, é necessário que a empresa analise o grau de incerteza em
três áreas: a incerteza com relação à matéria‐prima, gerando a necessidade do estoque devido ao
lead time, isto é, tempo que o fornecedor leva para fazer a entrega dos itens, tendo em vista os
atrasos inesperados e à quantidade de matéria‐prima recebida. O outro está relacionado com os
produtos em processo que absorvem a variabilidade que existe entre dois estágios de produção
consecutivos, permitindo que as operações produtivas continuem fluindo de forma normal.
Existe também a incerteza quanto à demanda pelos produtos prontos, na qual dificilmente a
demanda é conhecida à risca, sendo, portanto, necessário manter um estoque de segurança para
possíveis variações da demanda. Em relação ao suporte a um plano estratégico, é necessário que
a empresa possua um estoque de produtos prontos para atender a essa necessidade. Para obter
vantagens da economia de escala, a empresa precisa gerar um custo fixo a cada ordem de
compra, independentemente da quantidade a ser comprada, visto que quanto maior a
quantidade menor será o custo médio por unidade.
O controle de estoques é fundamental para o sucesso e sobrevivência de uma
organização, pois através dele é possível saber quais itens estão sendo mais consumidos e
precisam ser repostos, quando e quais quantidades, entre outros. Assim, somente um controle
bem planejado vai viabilizar uma melhor alocação dos recursos da empresa. Segundo Pozo
(2010), o termo controle de estoques, é em função da necessidade de estipular os diversos níveis
de materiais e produtos que a organização deve manter, dentro de parâmetros econômicos. A
importância de uma boa administração dos materiais é melhor percebida quando os bens
necessários não estão disponíveis no momento exato para atender às necessidades do mercado.
Para evitar falta de produtos e estoques elevados, há o sistema de revisão periódica, que
segundo Lélis (2007), neste sistema os materiais são repostos periodicamente, em uma reposição
cíclica de tempos iguais comumente denominados de períodos de revisão. O tamanho do lote de
compra é sempre a necessidade capaz de suprir o consumo previsto para o período subsequente.
ARMAZENAGEM
A armazenagem consiste em um subsistema responsável pela gestão física dos estoques.
Sua principal tarefa compreende em guardar, manusear e preservar a integridade do produto.
Também são tarefas da armazenagem as funções de receber e expedir os materiais segundo
determinadas normas e métodos de armazenamento. O objetivo do armazenamento é utilizar da
maneira mais eficiente os espaços, para isso, as instalações do armazém devem proporcionar a
movimentação rápida e fácil dos produtos, desde o recebimento até a expedição (VIANA, 2008).
De acordo com Pozo (2010) a armazenagem e manuseio de mercadorias são
componentes essenciais do conjunto da atividade logística. Assim, um bom planejamento pode
ocasionar boas economias para a empresa, uma vez que a armazenagem inadequada, na maioria
das vezes, se torna a maior despesa de um setor de logística. As necessidades de ter espaço físico
na empresa para fazer o armazenamento das mercadorias é indispensável, pois não se pode
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prever a demanda com precisão. Assim, entende‐se que podem adotar a utilização de estoques
para melhorar a coordenação entre oferta e demanda.
Os corredores, portas de acesso e prateleiras devem está bem estruturados e planejados
para facilitar a movimentação e passagem de pessoas, máquinas, equipamentos e mercadorias
dentro do estoque (VIANA, 2008). Por este entendimento teórico, a armazenagem de mercadoria
deve obedecer alguns critérios, tais como: os produtos de maior saída do deposito devem está
localizado nas imediações das saídas, a fim de facilitar o manuseio, lembramos ainda, que o
mesmo aplica aos itens de maior volume e peso. Considerando a lógica da estocagem, alguns
produtos precisam de um tipo de armazenagem diferenciado, como é o caso de produtos
hortifrutigranjeiros que utiliza o método fifo que é baseado na cronologia das entradas e saídas,
ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai.
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
Os perecíveis são produtos que não podem faltar em nenhum tipo de supermercado.
Segundo Ratto (2008) a venda de mercadorias perecíveis, pode chegar até 60% do total das
vendas de uma loja. O autor ainda ressalva a importância do setor de perecíveis por mais dois
motivos: maior frequência de compras, diante da própria característica dos perecíveis, não é
possível de serem mantidos grandes estoques, tanto na casa do consumidor, quanto no
supermercado. Por isso a frequência de compras destes itens tende a ser bem maior, levando os
consumidores mais vezes ao local de compra. O segundo motivo apontado pelo o autor é a maior
responsabilidade pela qualidade dos produtos, pois eles farão a diferença entre os
estabelecimentos. Os produtos industrializados de outras seções do supermercado, como por
exemplo, refrigerantes, pasta de dente, leite, de mesma marca, não apresentam variação de
qualidade de um supermercado para outro.
Os giros de estoques ou rotatividade, como são mais conhecidos, representa o valor
investido em estoque ou sua quantidade de produtos que atenderá um determinado período de
tempo, é expressa pela quantidade de vezes que o estoque gira ao ano.
De acordo com Slack et al (2009), giro de estoque, é calcular a frequência com que o
estoque é completamente usado em um período. Pozo (2010) indaga que para calcular a
rotatividade, é necessário possuir o valor dos estoques e dividir pelo custo anual das vendas,
onde o custo anual das vendas representa o valor anual das vendas menos à mão de obra e as
despesas gerais, que se resumem nos custos dos materiais comprados no ano. É de extrema
importância para toda e qualquer empresa, saber o que pedir quanto pedir, quando pedir e para
quem pedir produtos ou matéria‐prima, para evitar faltas, atrasos, avarias, perdas e desperdícios.
Pois, segundo Pozo (2010), sabendo a rotatividade dos estoques, podemos determinar também o
período de tempo que esse estoque suporta, ou seja, o estoque serve para atender a uma
demanda de tantos dias, semanas ou meses. Desta forma, os estabelecimentos necessitam fazer
novos pedidos e receber essas mercadorias todos os dias, para evitar desperdícios maiores, uma
vez que frutas, verduras e legumes, mesmo tendo tratamento diferenciado, acabam ficando
podres, murchos ou amassados, logo, são diretamente jogados para o lixo, sendo transformados
em perdas para a empresa.
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Podemos compreender por perdas, toda parte da produção que não é destinada ao
consumo, por motivos de depreciação da qualidade dos produtos, decorrentes deteriorações,
causadas por podridões, cortes, amassamentos e outros fatores.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa iniciou‐se a partir da revisão literária de autores que abordam o tema
proposto para fundamentar os objetivos. Com base nas reflexões bibliográficas, buscou‐se a
compreensão dos fatos das informações prestadas.
Após o levantamento literário, partiu‐se para a pesquisa de campo para a coleta dados,
tomando como base a observação in loco, cujo objetivo foi analisar aspectos reais da empresa
em questão, aprimorando os conhecimentos na área pesquisada, na busca de soluções para os
problemas do armazenamento do estoque de hortifrutigranjeiros, sendo portanto, um estudo
descritivo e explicativo, uma vez que através do conhecimento relativo ao assunto pesquisado.
Ressalta‐se sua natureza qualitativa, posto que procura investigar por meio da percepção e
experiência dos gestores da empresa que compôs a amostra e quais os procedimentos para gerir
o estoque, tendo como pressuposto a minimização de desperdícios e perdas no setor
hortifrutigranjeiro do supermercado em questão.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, buscou‐se também, apresentar características
do nosso universo pesquisado, bem como identificar fatores que determinam ou contribuem
para ocorrência dos problemas observados no setor de estoques. Deste modo, a pesquisa
realizou‐se de forma descritiva e explicativa.
O método utilizado foi o quali‐quantitativo, pois se fez uso de palavras e linguagens em
forma de texto para descrição, reflexão e interpretação para a compreensão dos resultados.
Assim, o método de pesquisa foi direcionado a indução, uma vez que os mesmos problemas
encontrados na empresa pesquisada, foram detectados, segundo a revisão literária, em outras
que atuam em similar atividade comercial.
.
Para coleta de dados, utilizou‐se de entrevista com roteiro preestabelecido ao gerente do
estabelecimento, além da aplicação de questionário aos elementos da amostra que são três
colaboradores e o gerente, do referido supermercado, contribuíram de forma decisiva para o
levantamento de informações importantes, portanto a amostra desta pesquisa se caracterizou
como não‐probabilística intencional, no qual reunimos elementos que se relacionam
intencionalmente de acordo com característica estabelecidas na pesquisa. Também foi utilizado
da observação, na qual foram identificados os sentidos dos pesquisadores quanto à
determinação dos aspectos da realidade e fidelidade dos dados coletados. Ainda foi aplicado
questionário fechado através do contato direto com os elementos da amostra. Foi utilizada a
escala de Likert em nosso questionário para aferir as condições de transporte, manuseio e
armazenagem dos produtos hortifrutigranjeiros do supermercado.
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa realizada com os colaboradores
envolvidos no setor de hortifrutigranjeiros. A coleta de dados foi realizada mediante
questionários aplicados diretamente com os trabalhadores, com o objetivo de levantar dados
referentes a compras, manuseio, armazenamento e periodicidade dos produtos. Participaram da
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pesquisa três colaboradores e um gerente da loja. No que diz respeito à aplicação das questões
de percepção (Q1, Q2, Q4 e Q6), foi possível identificar que os mesmos têm conhecimento acerca
de alguns itens importantes que podem e devem ser utilizados dentro de um setor de
hortifrutigranjeiros para minimizar as perdas, tendo em vista que no universo da amostra os
dados coincidiram em 100% com a tabulação.
A esse respeito, a questão um (Q1) versou sobre o conhecimento dos pesquisados em
relação às vantagens que uma compra bem sucedida e planejada trás para a empresa. De acordo
com os dados evidentes no gráfico, foi possível constatar que houve um consenso entre as
opiniões dos colaboradores e do gerente, o que caracterizou um grau de concordância de 100%
entre eles. Corroborando com essa ideia, Moraes (2005) coloca que o setor de compras tem
despertado e conquistado espaços e interesses cada vez maiores das organizações, uma vez que
não é apenas o fato de comprar, mas comprar bem, para que se possa obter o maior número
possível de vantagens, sem falar no fator custo benefício. Saber comprar de forma a beneficiar a
organização é determinante não somente para a competitividade, mas também para a
permanência da empresa no mercado. Pequenas reduções no custo das aquisições podem
refletir positivamente no lucro da empresa.
A questão dois (Q2) buscou verificar o conhecimento dos colaboradores e gestores em
relação à preocupação do setor de recursos materiais em manter os níveis adequados de estoque
a fim de evitar faltas de determinados produtos, posto que a falta de algum poderá levar a
empresa a ter que adquiri‐lo por preços mais altos. Diante disto, constatou‐se que tanto os
colaboradores quanto o gerente concordaram em 100% que a empresa deve monitorar seus
níveis de estoque.
Conforme afirma Viana (2008) às compras se apresentam de duas formas: normal ou
emergencial. No primeiro caso ocorre quando existe um prazo compatível para a aquisição de
materiais de forma vantajosa. Já no segundo, ocorre em caráter emergencial, principalmente
quando há falta de determinados produtos, sendo, portanto, desvantajoso, uma vez que em
alguns casos leva a empresa a comprar mais caro.
Desta forma podemos inferir que o resultado foi satisfatório, posto que tanto os
colaboradores como o gerente concordam que é necessário que a mesma tenha um
planejamento de seus estoques para que não venha faltar produtos.
No que se refere à qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros, a questão quatro (Q4),
buscou levantar a percepção dos funcionários em relação ao manuseio e a armazenagem desse
tipo de produto. Após resultado, foi possível constatar um alto grau de concordância (CT + C), isto
é, 100% dos colaboradores, como também o gerente têm conhecimento de que esse tipo de
produto requer atenção no que diz respeito à preservação da sua integridade para que o mesmo
mantenha sua qualidade.
Neste contexto, Viana (2008) afirma que a armazenagem consiste em um subsistema
responsável pela gestão física dos estoques. Sua principal tarefa compreende em guardar,
manusear e preservar a integridade do produto. Também são tarefas da armazenagem as
funções de receber e expedir os materiais, segundo determinadas normas e métodos de
armazenamento.
Mediante o exposto e considerado metodologia de observação, pode‐se compreender
que, embora não haja de fato uma armazenagem e manuseio adequado a esse tipo de produto
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no supermercado em questão, devido à falta de espaços adequados e de equipamentos que os
acomodem de maneira correta, o gerente e os colaboradores têm consciência que esses
produtos são mais sensíveis e necessitam de cuidados diferenciados para que seja mantida sua
qualidade.
Quanto à percepção dos colaboradores e do gerente na questão seis (Q6), em relação à
perecibilidade dos produtos hortifrutigranjeiros, o nível de concordância (CT+C), apresentado foi
de 100%, ou seja, todos afirmam que os produtos hortifrutigranjeiros precisam de cuidados
minuciosos para que sua integridade seja preservada.
Corroborando com tal exposição, Ratto (2008) ressalva a importância do setor de
perecíveis por dois motivos: maior frequência de compras, diante da própria característica dos
perecíveis, não é possível de serem mantidos grandes estoques, tanto na casa do consumidor,
quanto no supermercado. Assim, a frequência de compras destes itens tende a ser bem maior,
levando os consumidores a efetuar mais vezes durante o mês a aquisição dos mesmos. O
segundo motivo apontado pelo o autor é a maior responsabilidade pela qualidade dos produtos,
uma vez que se diferenciam dos demais, sobretudo dos industrializados. De acordo com os
agentes pesquisados, verificou‐se que os mesmos estão cientes de que o manuseio e a
armazenagem adequada desse tipo de produto promoverá melhor qualidade, assegurando a
fidelidade dos clientes. Desta forma, a boa qualidade dos hortifrutigranjeiros vai fazer a diferença
entre os estabelecimentos.
Em relação às questões de ação, buscou‐se verificar se as mesmas são postas em prática
por parte da empresa. Segundo os resultados obtidos após a aplicação do questionário com os
colaboradores, evidenciou‐se que os mesmos concordaram em 100% que a empresa apresenta
uma política de armazenagem, rotatividade, manuseio e transporte dos produtos.
A questão três (Q3), buscou identificar o grau de rotatividade dos produtos, evidenciou‐
se, de acordo com o índice de concordância (CT+C), que os colaboradores e o gerente
concordaram em 100% que a empresa se preocupa em oferecer produtos frescos e de qualidade.
Para tanto, a mesma possui um cadastro com fornecedores reconhecidos no mercado,
objetivando evitar que produtos de baixa qualidade cheguem aos seus clientes. Segundo Pozo
(2010), a partir do momento em que a empresa possui um bom planejamento para saber a
rotatividade dos estoques, ela pode determinar também o período de tempo que esse estoque
suporta, para atender a uma demanda de dias, semanas ou meses. Desta forma, os
estabelecimentos saberão o tempo certo para fazer novos pedidos, evitando assim desperdícios,
uma vez que frutas, verduras e legumes, mesmo tendo tratamento diferenciado, acabam ficando
podres, murchos ou amassados. Quando isto ocorre é sinal de perda para a empresa, tendo em
vista que nessas condições não serão comprados pelos clientes.
Partindo desse pressuposto e, tendo em vista o elevado grau de perecibilidade desses
produtos, é de fundamental importância que a empresa possua um espaço apropriado para a
estocagem e manuseio, assegurando assim, a preservação da integridade dos produtos. Nessas
condições, a rotatividade se torna algo imprescindível para garantir a boa qualidade dos produtos
e satisfação dos clientes.
Conforme Viana (2008), os hortifrutigranjeiros necessitam de uma armazenagem
diferenciada, sendo, portanto, importante utilizar o método fifo, o qual é baseado na cronologia
das entradas e saídas (o primeiro que entra é o primeiro que sai), para facilitar o manuseio e o
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transporte dos mesmos. Dentro desse contexto, a questão cinco (Q5) teve como objetivo saber
se o manuseio, transporte e armazenagem desses produtos estão sendo realizados conforme as
normas do setor. De acordo o grau de concordância de 100% entre os pesquisados sim. Todavia,
não foi o que se verificou na realidade por ocasião da utilização do método de observação.
Embora tenha sido possível perceber a preocupação da empresa em preservar a
integridade desse tipo de produto, o resultado não condiz com a realidade do estabelecimento,
posto que o mesmo não possui equipamentos adequados para o manuseio e armazenagem dos
produtos, como também espaço suficiente para fazer a estocagem.
No que tange à questão da visibilidade dos produtos nas gôndolas e freezers do
supermercado, a questão sete (Q7) colheu informações sobre a frequência da fiscalização por
parte dos colaboradores quanto à qualidade dos produtos expostos. Diante da concordância de
100% entre eles, foi possível observar que essa fiscalização ocorre periodicamente durante o dia.
Segundo Ratto (2008) todos os produtos perecíveis merecem atenção dobrada pelo fato da
qualidade dos mesmos ser visivelmente demonstradas nas prateleiras, portanto, é de
responsabilidade do supermercado assegurar a qualidade destes produtos, para atender as
exigências de seus consumidores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o objetivo proposto e os resultados obtidos, foi possível observar que uma
gestão de estoques apropriada resulta em ganhos maiores dos recursos investidos. Conforme a
pesquisa foi se desenvolvendo, evidenciou‐se que os fatores determinantes em relação ao tempo
de reposição dos estoques estão relacionados à alta perecibilidade dos itens, influenciando de
forma determinante nos critérios para reposição dos hortifrutigranjeiros no supermercado
pesquisado.
Verificou‐se que o estabelecimento não apresenta espaço físico adequado para a
estocagem dos produtos, uma vez que são armazenados juntamente com outros produtos,
inclusive de limpeza, o que pode colocar em xeque a qualidade e integridade dos mesmos. No
que se refere à questão do manuseio, foi possível observar que o supermercado não dispõe de
equipamentos adequados, o que pode comprometer o produto em relação à qualidade, como
também em relação possíveis tipos contaminação. Corroborando com o exposto, atingiu‐se o
objetivo geral do presente artigo, uma vez que a periodicidade dos pedidos, o armazenamento
dos alimentos, a rotatividade dos estoques e os desperdícios foram analisados, notando‐se que
uma melhoria na forma de armazenamento e distribuição dos estoques, reduziria os desperdícios
da empresa em questão, contribuindo de certa forma para a lucratividade da empresa.
Com base nas análises finais, constatou‐se que houve inconsistência entre as observações
feitas in loco e os dados coletados a partir dos questionários aplicados com os colaboradores,
tendo em vista que as respostas dos mesmos, em alguns momentos não foram coerentes com a
realidade. Todavia, esta inconsistência pode ter sido fruto do baixo nível de conhecimento dos
Funcionários, uma vez que os mesmos só possuem o ensino fundamental, exceto o gerente, ou
por medo de comprometer o seu emprego mediante a empresa.
Conclui‐se que a gestão de estoques é um fator primordial para o setor de
hortifrutigranjeiros, sendo, portanto, necessária atenção redobrada, uma vez que são alimentos
frágeis e facilmente comprometidos quando são manuseados de forma inadequada. Assim, como
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estratégias decorrentes da administração de estoques de hortifrutigranjeiros na empresa
analisada, verificou‐se que para ter um maior controle da perecibilidade eles retiram diariamente
os produtos comprometidos de perto dos demais para não comprometer os outros que estão
saudáveis.
Diante do exposto, essa pesquisa não representa um fim, mas um meio para agregar
novos valores entre a comunidade acadêmica no que se referem a novos conhecimentos, novos
métodos e propostas inovadoras.
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RESUMO
As atividades logísticas têm sido modernamente
consideradas como fator importante para a redução dos
custos de serviços oferecidos aos consumidores, sendo a
contabilidade um instrumento essencial para se atingir
este objetivo, pois o sistema contábil da empresa deve
estar integrado com todos os setores ou departamentos
da mesma, orientando em todos os aspectos
administrativos e financeiros, auxiliando na tomada
decisões corretas como, novos investimentos, cálculos
de custos logísticos de demais informações que possam
auxiliar a tomada de decisão dos gestores, cumprindo
assim o seu papel.

Desta forma, o presente trabalho objetiva evidenciar
através de um estudo de caso em uma empresa do setor
supermercadista buscando saber se as informações
fornecidas pela contabilidade subsidia o processo de
tomada de decisões com relação à necessidade
informações da logística empresarial, principalmente
quanto às informações dos custos logísticos, de
transporte, armazenagem e estocagem. As informações
foram coletadas através uma entrevista amparada por
um questionário estruturado com questões de natureza
qualitativa.

PALAVRAS-CHAVE: Informação contábil, gerencial, serviços logísticos.

A BOOK AND ITS IMPORTANCE INFORMATION FOR MAKING DECISIONS ABOUT LOGISTICS
SERVICES
Logistics activities have been modernly
considered important to reduce the cost of services
offered to consumers factor, and the accounting for an
essential instrument to achieve this goal , because the
accounting system of the company should be integrated
with all sectors or departments of the same guiding in all
administrative and financial aspects , assisting in making
correct decisions as new investment calculations
logistics costs of other information that may assist the
decision making of managers , thus fulfilling its role .

Thus , this study aims to demonstrate through a
case study in a company of the supermarket sector
seeking to know whether the information provided by
the accounting subsidize the process of decision making
regarding the need of business logistics information ,
especially regarding cost information logistics ,
transportation , warehousing and storage . The
information was collected through an interview
supported by a structured questionnaire with questions
of qualitative nature.

KEY-WORDS: Accounting information, management, logistics services

A INFORMAÇÃO CONTÁBIL E SUA IMPORTANCIA PARA A TOMADA DE DECISOES SOBRE OS
SERVIÇOS LOGÍSTICOS
INTRODUÇÃO
A logística empresarial ou sistema logístico empresarial engloba todas as atividades de
movimentação e armazenagem, que visam facilitar o fluxo dos produtos desde o momento da
aquisição da matéria-prima até o consumidor final, também é responsável pelos fluxos de
informações que colocam os produtos em movimento, pois tem o propósito de providenciar os
níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável.
As organizações têm cada vez mais buscado algumas alternativas para redução dos custos,
dentre elas o gerenciamento das atividades logísticas sendo modernamente consideradas como
fator importante para se atingir tais objetivos, pois constituem uma busca constante da melhoria
da qualidade e redução dos custos dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores.
Não se pode falar em informações logísticas sem as informações prestadas pela contabilidade,
haja vista que o sistema contábil da empresa deve estar integrado com todos os setores ou
departamentos da mesma, orientando em todos os aspectos administrativos e financeiros,
auxiliando na tomada decisões corretas como, novos investimentos, cálculos de custos logísticos
de demais informações que possam auxiliar a tomada de decisão dos gestores, cumprindo assim
o seu papel.
Desta forma, o presente trabalho tem o propósito de evidenciar de forma qualitativa, a
importância da integração das informações fornecidas pela contabilidade como suporte para as
decisões relacionadas à logística empresarial. O objetivo central do trabalho foi conhecer junto
aos entrevistados Gerentes de compras se as informações fornecidas pela contabilidade davam
suporte para a tomada de decisões com relação à logística empresarial, principalmente quanto às
informações dos custos logísticos, de transporte, armazenagem e estocagem.
Salienta-se que a contabilidade tem o papel de auxiliar o administrador ou gestor a tomar as
decisões, utilizando-se dos sistemas de informações gerenciais que geram informações úteis para
que os gestores possam controlar, organizar e planejar com maior eficácia as operações
empresariais e nesse rol de informações constam as que dizem respeito à logística.
MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada para a construção do trabalho baseou-se inicialmente em estudos
bibliografias em artigos, livros especialistas no assunto, para que pudesse alcançar o objetivo
central do trabalho. Dessa forma, a pesquisa classifica-se quanto aos objetivos em exploratória,
pois segundo Gil (2007) este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o assunto a ser pesquisado, envolvendo dessa forma pesquisa bibliográfica;
entrevistas; análise de exemplos etc. Já quanto aos fins, se classifica como descritiva, visto que
consistem na análise, classificação e interpretação dos dados coletados.
A coleta de dados se deu através de um estudo de caso em uma empresa do setor
supermercadista situada no município de Rio Branco/Acre e a pesquisa foi efetuada entre os
meses de março e abril de 2014. Por se tratar de empresas, líderes em seus segmentos, as
conclusões aqui apresentadas refletem a visão dos entrevistados.
A técnica adotada para a coleta das informações foi uma entrevista com gerente de compras da
empresa, onde aplicou-se um questionário estruturado com questões de natureza qualitativa,

por meio do qual se buscou conhecer junto ao entrevistado (acima informou que seria
entrevistados) se as informações fornecidas pela contabilidade davam suporte para a tomada de
decisões com relação à logística empresarial, principalmente quanto às informações dos custos
logísticos, de transporte, armazenagem e estocagem. Vale ressaltar que o questionário serve
como uma ferramenta de investigação para levar informações indispensáveis para o
desenvolvimento da pesquisa.
Dada a sua característica, este estudo apresenta limitações, haja vista que buscou conhecer de
forma qualitativa, segundo visão dos usuários, se a qualidade da informação contábil dava
suporte para as decisões no tocante a logística empresarial, verificando-se alguns processos
logísticos, dessa forma, as conclusões aqui apresentadas limitam-se unicamente à empresa foco
da pesquisa, não podendo ser generalizados para outras empresas, ainda que sejam do mesmo
ramo de atividade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A CONTABILIDADE E O PROCESSO DE GESTÃO LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES (justificar)
A contabilidade nas ultimas décadas vem passando por grandes transformações,
buscando cumprir seu papel de ciência da informação, prova disso são as modificações ocorridas
tanto no aspecto legal, quanto no seu entendimento de ciência essencial para as empresa.
O entendimento do seu papel perpassa pela compreensão e alcance do seu conceito, que
conforme CFC – NBC T 1: “A Contabilidade, na sua condição de ciência social, cujo objeto é o
patrimônio, busca, por meio da apreensão, da quantificação, da classificação, do registro, da
eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato das mutações sofridas pelo
patrimônio da entidade particularizada, a geração de informações quantitativas e qualitativas
sobre ela, expressas tanto em termos físicos, quanto monetários.”
Nesse contexto, para a gestão empresarial, a contabilidade tem papel relevante, pois o
ambiente altamente competitivo dos mercados exige que as organizações se reinventem a cada
dia, sendo necessário redirecionar ações e objetivos para melhorar o processo decisório e atingir
melhores resultados. Essas mudanças tem exigido da contabilidade melhorias e modificações em
seus sistemas e forma de mensuração dos custos empresariais, buscando entender cada vez mais
as informações que acontecem no universo empresarial, entre elas a dos processos logísticos,
para tanto deve se adequar as tecnologias e transformar em dados em informações logísticas
numa linguagem útil que possa ser útil na tomada de decisões
Os sistemas contábeis e o seu conjunto de relatórios contábeis devem ser adequados ou
adaptados à realidade do cliente, buscando evidenciar a realidade do patrimonial da empresa,
atingindo assim seus objetivos informacionais, através de informações contábeis periódicas que
possam auxiliar os gerentes a controlar o andamento dos processos e o desempenho da
organização. Nesse sentido, Horngren, Foster e Datar (2000, p.2), apud Elias (2008), elencam os
cinco objetivos que os sistemas contábeis devem fornecer:

“formação das estratégias gerais e os planos de longo prazo; decisões de alocações de
recursos com ênfase no produto e no cliente, tanto quanto no preço; planejamento e
controle de custos das operações e atividades; mensuração da performance e avaliação
das pessoas e adequação com a regulamentação externa e as exigências legais de
publicação dos demonstrativos”.

A contabilidade tem o papel de informar a evolução dos ato e fatos que ocorrem na empresa,
controlando de maneira eficiente os processos, devendo ser considerada uma das fonte
completa informações para o auxílio no controle de qualquer organização, as informações
fornecidas pela contabilidade têm por objetivo ajudar a todos os envolvidos no desempenho da
empresa, aperfeiçoando os processos e orientando os melhores caminhos.
Dada às características de cada empresa, a contabilidade deve se buscar adequar-se ao objetivo e
modelo de exigências de informações de cada organização, pois é através dessas informações
contábeis que os gerentes podem gerenciar toda a organização, verificando em longo dos
períodos se as metas planejadas foram atingidas, se os gastos foram de acordo com o orçamento
previsto, se ocorreram desperdícios em algum setor, se o faturamento tem evoluído conforme o
planejado pode controlar a eficácia e aplicação do capital de giro, enfim, adotando esta postura a
contabilidade estará atingindo seus objetivos e finalidades básicas dando o suporte à tomada de
decisão.
Nesse sentido Atkinson et al. (2000) apontam que informação contábil gerencial tem funções de
controle operacional, administrativo,estratégico e de custeio, informações estas que visam
auxiliar no processo de tomada de decisão, conforme evidenciado no quadro 1.
Quadro 1: Funções da informação contábil gerencial
Controle Operacional
Custeio do produto e do cliente
Controle administrativo
Controle estratégico

Fornece informação (feedback) sobre a eficiência e a qualidade das tarefas
executadas.
Mensura os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um produto
ou serviço aos clientes.
Fornece informação sobre o desempenho de gerentes e de unidades
operacionais
Fornece informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo
prazo, condições de mercado, preferências dos clientes inovações tecnológicas.

Fonte: Atkinson et al. (2000)
Observa-se que contabilidade gerencial deve estruturar-se conforme a gestão e
consequentemente adequar-se as necessidades de informações do gestor. Nessa visão,
Horngren, Sundem e Stratton (2004), afirmam que a função da contabilidade gerencial é fornecer
meios para obtenção de informações que ajudem os gestores a atingir os objetivos da empresa.
Salienta-se que a contabilidade gerencial tem o papel de fornecer informações tanto nos níveis
operacional, estratégico e tático das empresas, para tanto deve adaptar ou adequar seus
relatórios conforme a necessidade de informação, cumprindo assim a sua finalidade e objetivos,
fazendo da contabilidade um instrumento indispensável auxiliando a administração a tomar as
decisões com mais segurança.

O SISTEMA DE SERVICOS LOGÍSTICOS
A logística tem sua origem imputada às atividades de deslocamento de mantimentos de tropas
militares, mas hoje as organizações a utilizam como uma ferramenta para auxiliar na
administração. Dessa forma, o conceito mais aceito entre os profissionais da área é o do
Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos que afirma que a
“Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e
controla, de forma eficiente e eficaz, a expedição, o fluxo reverso e a armazenagem de
bens e serviços, assim como do fluxo de informações relacionadas, entre o ponto de
origem e o ponto de consumo, com o propósito de atender as necessidades dos
clientes”.FARIA E COSTA (2010).

Para Novaes (2003) os elementos básicos que constituem um sistema de logística se iniciam com
um processo de planejamento, operacionalização e controle do fluxo e armazenagem de
matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados, informações e dinheiro, do ponto
de origem ao ponto de destino, de maneira econômica, eficiente, eficaz e efetiva, satisfazendo as
necessidade e preferências dos clientes
Para Bowersox e Closs, 2001, o objetivo da logística é fornecer produtos ou serviços no local e
momento esperados pelos clientes, eles ressaltam que a implementação das melhores práticas
logísticas tem sido um dos grandes desafios das organizações na concorrência global. Dessa
forma, o objetivo maior de um sistema logístico consiste em manter o melhor nível de
atendimento ao consumidor final, melhorando a gestão do fluxo de informações e da relação
cooperativa entre os elos da cadeia produtiva.
Sendo assim, um sistema logístico, dependendo do tipo de atividade ou necessidade empresarial
é influenciado para um serie de atividades que demandará um gerenciamento eficiente do
mesmo e dependendo da estrutura organizacional da empresa, poderá ser estruturado por
algumas atividades essenciais que constituem a estrutura logística ou o sistema logístico, sendo
elas:
a) Atividades primárias, consideradas de grande importância para se atingir os objetivos
logísticos, contribuindo com uma parcela maior do custo total da logística e compreende:
Transportes, Manutenção de estoques e Processamento de pedidos. As atividades
primárias podem ainda se dividir em:
 Logística interna composta pelas atividades de: recebimento, armazenagem e distribuição
de insumos, controle de estoques, manuseio de material e programação de frotas, e pelas
operações de transformação dos insumos em produtos finais;
 Logística externa composta pelas atividades: de processamento de pedidos, programação
de coleta, distribuição do produto e marketing e vendas (divulgação e comercialização
dos produtos).
b) Atividades de apoio- compõem-se das atividades que visam complementar as atividades
primarias, compreendendo: Armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de
proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação. As

atividades de apoio envolvem a aquisição (compra dos insumos necessários na cadeia de
valor); desenvolvimento de tecnologia (pesquisa e inovações para melhorar as atividades
e o produto final); gerência de recursos humanos (seleção, treinamento, plano de cargos
e salários, outras); e infraestrutura da empresa (administração, planejamento, finanças,
contabilidade, jurídico, relação com o estado, e gestão da qualidade). ADAPTADO
BALLOU, 2001.
A logística compõe-se de dois subsistemas de atividades:
a) Administração de Materiais: a este subsistema compete fazer o agrupamento de
materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com demanda de produtos
ou serviços da empresa, para tanto, deve-se utilizar dos esforços de vários setores, pois
uma empresa englobaria todas as atividades relativas aos materiais, exceto as
diretamente vinculadas ao projeto, ou à manutenção dos dispositivos, equipamentos e
ferramentas, ou seja, na administração de materiais pode-se incluir a maioria ou a
totalidade das atividades realizadas pelos seguintes departamentos: compras,
recebimento, planejamento e controle da produção, expedição, tráfego e estoques.
b) Distribuição Física: é responsável por toda a movimentação dos produtos acabados
ou semi-acabados de uma unidade fabril para outra (em uma empresa verticalizada) ou
da empresa para o cliente também exige a coordenação entre demanda e suprimentos,
devendo estruturar-se de um transporte eficiente de produtos acabados ao final da linha
de produção até o consumidor, incluindo em alguns casos o transporte de matéria-prima
da fonte de suprimentos ao início da linha de produção. Esse conjunto de atividades
engloba o transporte de carga, armazenagem, movimentação física de materiais,
embalagens, controle de estoque, seleção de locais para o armazém, processamento de
pedidos e atendimento ao cliente. DIAS (1993

Consequentemente será por meio da gestão adequada das atividades primárias e as atividades
de apoio ou secundarias a logística empresarial busca atender ao objetivo de proporcionar ao
cliente produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades. Esse gerenciamento cuidadoso
dessas atividades que influenciam no fluxo de produtos e serviços da empresa pode gerar ganhos
significativos na redução dos estoques, do tempo médio de entrega, da produtividade, etc.
RAZÕES DA CRESCENTE IMPORTANCIA DA LOGÍSTICA PARA AS ORGANIZAÇÕES.
A logística está presente em qualquer organização ou meio produtivo, fazendo parte dos
processos internos e externos que ocorrem em uma empresa, seja na indústria, no comercio, nas
atividades produtivas do meio rural e até mesmo nos de serviços públicos, ou seja, onde houver a
movimentação de produtos, pessoas e serviços, ela estará presente.
A consequente evolução da importância da logística para os meios produtivos tem contribuído
para que as empresas visualizem os serviços logísticos como a estratégias empresariais, buscando
assim melhorias do sistema logístico, e consequentemente, oferecendo um nível melhor de
serviços ao cliente final.
Segundo Dias (1993), é cada vez mais crescente o interesse das empresas pela administração
logística, sendo que esse interesse pode ser explicado por seis razões, segundo o autor:
1.

“rápido crescimento dos custos, particularmente dos relativos aos serviços de
transporte e armazenagem;

2.

3.
4.
5.
6.

desenvolvimento de técnicas matemáticas e do equipamento de computação
capazes de tratar eficientemente a massa de dados normalmente necessária para a
análise de um problema logístico;
complexidade crescente da administração de materiais e da distribuição física,
tornando necessários sistemas mais complexos;
disponibilidade de maior gama de serviços logísticos;
mudanças de mercado e de canais de distribuição, especialmente para bens de
consumo;
tendências de os varejistas e atacadistas transferirem a responsabilidade de
administração dos estoques para os fabricantes”.

Os custos são considerados elementos essenciais na composição dos produtos e serviços e
quando gerenciados de forma estratégica e eficiente tornam–se vantagens competitivas. Para
Sink e Tutle (1993, p.67) apud Faria e Costa (2010) “em algumas linhas de produtos ou serviços, o
custo é o principal determinante do sucesso competitivo” e este elemento continuará forçando
uma grande preocupação com os custos em todos os segmentos de negócios.
Portanto, em qualquer segmento, os custos sempre representam parte importante no processo de
decisão na administração logística, essa importância dependerá das características físicas do
produto e de como as políticas administrativas da empresa consideram a logística , pois acima de
tudo dependerá da localização, dos recursos da empresa em relação a suas fontes de
suprimentos e mercados, e do papel que a empresa pode desempenhar em um sistema logístico.
OS CUSTOS LOGÍSTICOS
Os custos logísticos, conforme definição do Instituto dos Contadores Gerencias – IMA (1992), são
aqueles relacionados com o processo de planejar, implementar e controlar todo o inventário da
entrada (inbound), em processo e de saída (outbound), desde o ponto de origem até o ponto de
consumo.” Adaptado de Faria e costa (2010).
Já para Freires (2000) apud Souza et al, os custos logísticos são aqueles relacionados às atividades
de planejar, implantar e controlar todos os materiais e serviços de entrada, os materiais em
processo e os produtos ou serviços de saída, desde o ponto de origem até o ponto de consumo,
inclusive o processo de descarte.
Em alguns segmentos o custo logístico pode chegar a 30% do valor das vendas, e logicamente vai
depender do setor econômico, da localização geográfica e da relação entre o peso e o valor dos
produtos. Em muitas empresas, o custo logístico total é uma das maiores parcelas do custo final
do produto, superado apenas pelo custo das matérias primas.
Portanto, conforme as várias definições ou conceitos pesquisados, os custos logísticos são
aqueles que ocorrem ao longo do fluxo de materiais e bens, que envolvem todas as atividades
logísticas de abastecimento, a logística de planta, aquela associada ao processo produtivo, e a
logística de distribuição até o consumidor final.
A eficiência na gestão dos custos logísticos deve estar respaldada inicialmente pela obtenção de
dados relativos a estes que obviamente deve ser precedida por um bom planejamento logístico e
de um eficiente sistema de informação contábil condizente com as necessidades de
gerenciamento da empresa, tornando a redução desses custos uma realidade oferecendo então,
melhorias no nível de serviço aos consumidores.

Observa-se que no Brasil, os custos logísticos são influenciados pela precariedade da estrutura
logística do que dificulta o escoamento da produção nacional elevando o preço final dos
produtos, dessa forma, estruturar e avaliar melhor as atividades e serviços logísticos ao longo da
cadeia produtiva se torna fundamental importância para a empresa, pois poderá gerar uma
otimização dos custos em toda a cadeia produtiva e consequentemente uma melhoria do nível
do serviço aos clientes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A EMPRESA OBJETO DE ESTUDO
O estudo de caso foi realizado em um supermercado de pequeno porte, sediado em Rio Branco,
Acre. O supermercado denominado de Empresa A, atua na cidade desde o ano de 2006, com uma
área construída de 1.452 m² de loja ,onde parte deste espaço é destinado também para as áreas
de estocagem e armazenagem.
Demonstra-se agora, os resultados da pesquisa que teve como foco central conhecer se as
informações fornecidas pela contabilidade davam suporte para a tomada de decisões com
relação à logística empresarial, principalmente quantos às informações dos custos logísticos, de
transporte, armazenagem e estocagem.
O primeiro questionamento buscou saber se o setor contábil da empresa fornecia informações
sobre os custos logísticos dos produtos ou informações sobre os fluxo logísticos da atividade em
geral do segmento. Como resposta, o gerente de compras afirmou que sim, não especificando
qual a técnica adotada ou a periodicidade dessas informações.
Destaca-se de extrema relevância que a contabilidade deve se atentar ao fluxo logístico dos
processos internos e externos da atividade, pois o fluxo é composto por um conjunto de
processos que geram custos e que são responsáveis pelo nível de serviço, os quais se
materializam apenas por ocasião da receita de vendas, dessa forma, medir a eficiência logística, é
o ponto de partida para se conhecer os processos e fluxos logísticos além de identificar e
mensurar os custos logísticos associados a cada um.
Outro questionamento foi saber se as informações fornecidas pelo setor contábil atendiam às
necessidades gerenciais das questões logísticas, a resposta foi que sim, mas o gerente não
detalhou ou exemplificou quais informações.
Na sequencia, foi perguntado com relação a compras e estoques que tipo de informações a
contabilidade fornecia. O gerente informou que recebia a contabilidade com certa frequência
informações sobre a composição dos custos das compras e dos estoques e, sobre os níveis de
estoques e segundo ele as informações repassadas pela contabilidade atendem às suas
necessidades, subsidiando, portanto o processo de tomada de decisão.

Destaca-se que as informações contábeis sobre os custos no geral e principalmente sobre os
estoques, devem sempre refletir a situação física dos produtos, tais como níveis de estoque,
situação dos pedidos dos clientes, etc, sendo necessário que se defina a acuracidade dos
estoques para que haja um grau de correspondência entre as informações geradas pelo sistema e
as contagens físicas, pois a gestão de estoques é considerada uma das ferramentas mais
importantes, tendo relação direta com a qualidade do produto, redução de custos e satisfação do
cliente, dentre outros.
Com relação às compras, é aconselhável que se faça periodicamente uma análise da situação dos
estoques, permitindo assim uma programação dos pedidos de ressuprimento com mais
eficiência, haja vista que a empresa efetua suas compras em outras regiões do Brasil, tais como
sul e sudeste, esse fato contribui para que naturalmente haja uma demora de cerca de 15 a 30
dias para a chegada de novas mercadorias para reposição.
Tendo em vista que a empresa efetua as compras de mercadorias para revenda em outros
estados do Brasil, foi lhe perguntando qual seria o principal fator que contribui para elevação do
custo dos produtos?
Em resposta a empresa informou ser o “frete”, que ela considerada ser elevado por vários
fatores, tais como a longa distancia e a péssima situação das estradas e rodovias no Brasil.
Devido a estes fatores que contribuem para a elevação do valor do frete e consequentemente
dos custos logísticos, torna-se de extrema relevância que contabilidade se apodere dessas
informações e efetue periodicamente estudos e análises de estratégias que possam melhorar
otimizar os serviços logísticos buscando assim redução dos custos em toda a cadeia produtiva e
na melhoria do nível do serviço aos clientes.
Foi questionado também, se a empresa fazia análise periódica dos custos logísticos que afetam
seus produtos ou serviços? Segundo o entrevistado, a empresa faz essa análise, pois considera
importante conhecer se estes custos sofrem influencia de algum fator que a empresa pode
controlar.
Em seguida foi questionando, se entre os custos logísticos de transporte, de Estocagem e o Custo
de Armazenagem, qual (is) em ordem de prioridade, mais contribuíam para a elevação dos
preços dos produtos ou da atividade no geral?
Em resposta o gerente afirmou ser o Custo de transporte, que segundo ele é altamente
influenciado pela longa distancia dos centros produtivos, localizados nas regiões sul e sudeste,
onde a empresa efetua as compras para repor seus estoques.
A mensuração dos custos é uma tarefa contábil, devendo ser convergente com melhora dos
níveis de serviço no fluxo logístico. Desta forma, é oportuno observa que a contabilidade pode
contribuir com várias informações para a gestão dos serviços logísticos, podendo orientar
quanto à necessidade ou não de aplicação de recursos em ativos e até mesmo para a redução de
passivos, otimizando assim a aplicação dos recursos e melhorando os resultados operacionais e
financeiros das organizações.

Com base nas respostas obtidas em nossa pesquisa, considera-se que as informações fornecidas
pela contabilidade atende parcialmente às necessidades dos gestores da empresa, pois a
contabilidade é considerada a fonte mais completa de informações e pode auxiliar no controle da
empresa, ajudando a todos na melhoria dos resultados e no desempenho da mesma,
contribuindo também para aperfeiçoar os processos.
CONCLUSÃO
Este trabalho buscou mostrar a importância da integração da contabilidade com a necessidade
de informações da logística empresarial por parte dos usuários, contribuindo assim com o
empresário na gestão da sua empresa, pois a contabilidade é uma ciência que utiliza da
tecnologia da informação, sendo então considerada um sistema de informação e possui um
papel importante com as informações e atividades logísticas.
Sabe-se que um sistema logístico eficiente influencia diretamente os resultados das empresas,
pois a utilização adequada dos seus recursos, através da integração de um sistema logístico
eficiente com a contabilidade pode contribuir para gerar a vantagem competitiva que a logística
agrega , disponibilizando o produto mais próximo do seu cliente melhorando também os níveis
de serviço.
Conclui-se, portanto, que contabilidade para cumprir seus objetivos e finalidades informacionais
e auxiliar no processo de tomada de decisões deve buscar conhecer as atividades da empresa e
no caso da logística empresarial deve se interar das atividades logísticas envolvidas no ramo em
que a empresa atual para que possa contribuir com a redução dos custos logísticos no geral,
contribuir também com a redução da aplicação de recursos em alguns ativos fazendo estudos
sobre a viabilidade de se terceirizar algumas atividades logísticas, poderá também fazer análises
sobre os níveis de estoques necessários, das situações de armazenagem, do momento adequado
de novas compras (ponto de ressuprimento ou ponto de pedido), estudos sobre novos mercados
e novos produtos e etc.
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RESUMO
O estresse ocupacional é considerado um dos principais
fatores de risco à saúde psicossocial do indivíduo. O
presente artigo objetivou identificar os fatores
estressores mais evidentes entre policiais militares de
duas unidades operacionais do Rio Grande do Norte
(PMRN) e classificar o grau de intensidade com que estes
os afetam na atividade laboral. Tratou‐se de um estudo

de caso, cuja amostra foi de 50 policiais. Nos resultados,
identificaram‐se como estressores: sobrecarga de
trabalho e recursos inadequados, sendo que esta também
se destacou na classificação por grau de intensidade. A
pesquisa aponta outros fatores que interferem no bem‐
estar do policial.

PALAVRAS‐CHAVE: Estresse, Fatores Estressores, Polícia Militar.

OCCUPATIONAL STRESSORS: A CASE STUDY BETWEEN TWO MILITARY POLICE UNITS OF RIO
GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
Occupational stress is considered one of the main risk
factors for psychosocial health of the individual. This
article aims to identify the most stressors factors among
military police of two operating units of Rio Grande do
Norte (PMRN) and classify the degree to which they affect
the work activity. It was a case study, which sampled 50

police officers. In the results, they were identified as
stressors: work overload and inadequate resources, and
this was highlighted in the classification by degree of
intensity. The research points to other factors that affect
the welfare police.

KEY‐WORDS: Stress, stressors factors, Military Police.
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ESTRESSORES OCUPACIONAIS: UM ESTUDO DE CASO ENTRE DUAS UNIDADES DA POLÍCIA
MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
1 INTRODUÇÃO
O estresse organizacional tem um papel importante na sociedade atual, por ser conhecido
como um dos fatores relevantes que põe em risco a saúde psicossocial do indivíduo, afetando, por
conseguinte, suas atividades laborais. É possível observar a existência de vários estudos voltados
para essa questão, que buscam enfatizar e entender a complexidade do tema. O estresse
relacionado ao trabalho, o qual se interliga ao ambiente organizacional, à estrutura corporativa e às
interações em geral entre emprego e empregado, está fortemente relacionado a problemas de
tensão, gerando como consequências: absenteísmo, baixo moral, mau desempenho, dentre outros.
O estresse ocupacional no Brasil, segundo estatísticas do Ministério da Saúde em 2009,
ocupa o 3º lugar no ranking de causas de concessão de benefícios previdenciários, como: auxílio‐
doença, afastamentos do trabalho por mais de quinze dias e as aposentadorias por invalidez nos
diferentes tipos de funções.
Pode‐se evidenciar que os conflitos interpessoais e as pressões sofridas no trabalho estão
associados a vários tipos de manifestações de estresse. As reações comportamentais, fisiológicas e
emocionais variam na forma e na intensidade entre os indivíduos e são frequentemente associados
ao estresse ocupacional.
Diferentes ações nas organizações e no meio ambiente implicam em diferentes reações por
parte dos indivíduos. Há aquelas influenciadas por atividades com ênfase nos cumprimentos de
metas, pressão pelos resultados, ambientes conflituosos, até as que envolvem situações como risco
de morte e de perda de capital, por exemplo. Assim, levando‐se em consideração o momento em
que a sociedade vive atualmente, na qual a violência se impõe de diversas formas e
progressivamente, tal pesquisa possibilita identificar os fatores estressores mais evidentes entre
policiais militares de duas unidades operacionais do Rio Grande do Norte (PMRN), bem como
classificar o grau de intensidade com que estes os afetam na realização de seu trabalho.
A Polícia Militar do Rio Grande do Norte exerce atividades de alto risco, uma vez que lida
frequentemente com situações de violência, brutalidade e risco de morte, sujeitos ao estresse por
estarem constantemente expostos ao perigo e à agressão, bem como a variáveis situacionais de
problemas humanos envolvendo conflitos e tensões. Diante disso, este estudo justifica‐se pelo fato
destes profissionais estarem diretamente voltados à manutenção da ordem pública e segurança da
sociedade, necessitando de apoio físico e mental para o desenvolvimento satisfatório de suas
atribuições e o estresse é um fator que pode causar danos à saúde desses policiais.
Dessa forma, esse artigo está estruturado em três partes: no primeiro momento, será
exposto um levantamento bibliográfico conceitual acerca da temática; no segundo momento, será
apresentada a metodologia utilizada para a obtenção dos resultados e por fim, serão demonstradas
a análise e a discussão destes, bem como as considerações.
2 CONCEITO DE ESTRESSE
No século XVII, o vocábulo stress, que tem origem no latim, passou a ser utilizado em inglês
para designar "opressão, desconforto e adversidade". (LlPP,1996, p. 17). Para Codo, Soratto e
Menezes (2004), o termo estresse popularizou‐se a partir de seu uso na medicina e difundiu‐se
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tanto para o bem, quanto para o mal, vulgarizando‐se a ponto de transformar o conceito em uma
espécie de “fórmula mágica” que tudo explica e tudo resolve.
Segundo o autor supracitado, o estresse refere‐se à necessidade de adaptação ou
ajustamento do organismo frente às pressões do meio com as quais este se depara. Essa adaptação
manifesta‐se em três fases: a reação de alarme diante de um agente agressor, a resistência e a
exaustão. Ampliando este conceito para o ambiente laboral, Inocente (2007) define o estresse no
trabalho como “reações físicas e emocionais que ocorrem quando as exigências excedem as
capacidades, os recursos ou as necessidades do trabalhador”.
Tanto o eustresse (estresse positivo) quanto o distresse (estresse negativo) causam reações
fisiológicas semelhantes: sudorese e frieza nas extremidades, aumento do ritmo cardíaco e da
pressão arterial, aumento da tensão muscular, dentre outras. No entanto, no nível emocional, as
reações ao estresse são diferentes. O eustresse funciona como um agente motivador e estimulador,
ao passo que o distresse acovarda o indivíduo, fazendo com que se intimide e fuja da situação.
(ORIGO, 2011).
O Centro Psicológico de Controle do Stress preconiza que o stress ideal é quando a pessoa
aprende a manejá‐lo e gerencia a fase de alerta de modo eficiente. Após uma permanência em
alerta, o organismo precisa entrar em homeostase, ou seja, se auto‐regula para manter o equilíbrio
e recuperar‐se. As doenças começam a ocorrer quando não há um período de recuperação, pois o
organismo se exaure e o stress fica excessivo, devido a um evento estressor forte demais ou porque
se prolonga em excesso.
Na economia, o impacto negativo dessa variável tem sido estimado com base na suposição e
nos achados de que trabalhadores estressados diminuem seu desempenho e aumentam os custos
das organizações com problemas de saúde, com o aumento do absenteísmo, da rotatividade e do
número de acidentes no local de trabalho. (JEX, 1998, tradução própria).
2.1 ESTRESSORES DO AMBIENTE OCUPACIONAL
As causas do estresse ocupacional são muito variadas e possuem efeito cumulativo. As
exigências físicas ou mentais exageradas provocam o estresse, mas este pode incidir mais
fortemente naqueles trabalhadores já afetados por outros fatores, como conflitos com a chefia ou
até um problema familiar. (LIDA, 2001).
De acordo com Stoner e Freemann (1999, p. 416), "estressador é o nome que se dá às
tensões e pressões que causam o estresse". Enfatizam a sobrecarga de trabalho como um dos
principais estressadores. Ela pode ser quantitativa, quando uma pessoa tem mais trabalho do que
realmente pode realizar, ou qualitativa, quando a pessoa não tem as habilidades para realizar seu
trabalho. O mesmo autor também ressalta a sobrecarga como um agente estressante, quando a
pessoa não tem atividades para desempenhar e enfrenta o tédio e a monotonia.
São necessárias duas condições para que o agente estressor potencial se torne real: quando
houver incerteza quanto ao resultado e quando este for importante para o indivíduo. (ROBBINS &
COULTER, 1998). Além disso, o estresse pode ser proveniente de mudanças violentas na
organização, quando ultrapassarem a capacidade de adaptação do indivíduo. (STONER &
FREEMANN, 1999).
Três categorias de fatores estressores em potencial são registradas por Robbins & Coulter
(1998): ambiental, organizacional e individual. O primeiro refere‐se às mudanças no ciclo dos
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negócios, às incertezas econômicas, políticas e tecnológicas; o segundo está associado às exigências
no campo do trabalho e o terceiro está ligado às experiências que as pessoas vivenciam fora do
trabalho e que estão relacionadas à questão da família, aos problemas pessoais, bem como às
características inerentes à personalidade.
Há três fatores considerados como relevantes na relação estressor‐indivíduo: a intensidade
com que os estressores agem, a frequência com que eles surgem e as circunstâncias do momento
da vida do indivíduo. (RIO, 1996).
Em relação às fontes de estresse inerentes ao desenvolvimento da carreira, Ferreira e
Assmar (2008) destacam a insegurança do funcionário sobre a manutenção do emprego e a
percepção da falta de oportunidades de promoção ou de ascensão na carreira deste dentro da
organização. Além disso, os fatores característicos da organização, ou seja, os elementos presentes
na cultura organizacional podem influenciar o estresse no que tange à tomada de decisões e à
formalização dos procedimentos de trabalho.
Segundo Karasek (1979), Malasch e Leiter (1999) e Fernandez‐Lopez (2005) apud Inocente
(2007), as pesquisas indicam uma ampla evidência do efeito sobre a saúde e o bem‐estar do
trabalhador, dos fatores ocupacionais de natureza psicossocial, entendidos como baixo controle
sobre o conteúdo das tarefas, altas exigências psicológicas e baixo apoio social dos colegas e
superiores.
2.2 MODELOS DE ESTRESSE OCUPACIONAL
Nos anos 70, dois modelos de estresse ocupacional ocuparam o cenário mundial: modelo
Demanda‐Controle (D‐C) e o modelo Desequilíbrio Esforço e Recompensa no Trabalho (ERI).
(INOCENTE, 2007).
2.2.1 MODELO DEMANDA‐CONTROLE E DEMANDA‐CONTROLE‐APOIO
De acordo com Inocente (2007), esse modelo foi desenvolvido por Karasek (1979) e
contempla os fatores psicossociais do trabalho: demanda psicológica e controle do trabalho. Ele
preconiza que a partir desse modelo resultam quatro tipos básicos de situações laborais ‐ trabalho
de baixo desgaste, passivo, ativo e de alto desgaste, conforme demonstradas no quadro abaixo:
Quadro1. ‐ Tipos básicos de situações laborais
Trabalho de baixo desgaste
Situação de alto controle e baixa demanda psicológica.
Trabalho passivo
Situação de baixo controle e baixa demanda.
Trabalho ativo
Situação de alta demanda e alto controle.
Trabalho alto desgaste
Situação de baixo controle e alta demanda.
Nota. Fonte: adaptado de Inocente (2007)

Sendo assim, esse modelo classifica as profissões em:
 Trabalhos ativos: alta exigência e alto controle (ex: advogados, juízes, médicos, engenheiros,
executivos);
 Passivos: baixo nível de exigência e de controle (ex: trabalhadores administrativos e de nível
operacional);
 Trabalhos de muita tensão: alto nível de exigência e baixo nível de controle (ex: operários de
fábrica, camareiros, telefonistas, cozinheiros);
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Trabalhos de pouca tensão: baixa exigência e alto controle (ex: vendedores, eletricistas,
profissionais autônomos).
Quanto ao modelo Demanda‐Controle‐Apoio, desenvolvido por Johnson e Hall (1988),
mencionado pelo autor supracitado (INOCENTE, 2007), este incorporou o apoio social no trabalho
ao modelo Demanda‐Controle afirmando que na ausência de apoio social, há uma intensificação na
reação de estresse por falta de contingências mais reforçadoras no ambiente de trabalho.
2.2.2 MODELO DESEQUILÍBRIO ESFORÇO E RECOMPENSA NO TRABALHO (ERI)
Conforme Inocente (2007), o Modelo ERI foi desenvolvido por Siegrist (2000) e enfatiza que
as experiências distressantes causam desequilíbrio, devido às contingências aversivas de alto
esforço e de baixa recompensa. São variáveis indicadoras do desequilíbrio o esforço extrínseco
(pressão do tempo, interrupções, responsabilidades, pressão para trabalhar horas extras) e a
recompensa extrínseca (gratificação monetária, recompensa em estima).
Como nesse modelo acima mencionado, o esforço dedicado ao trabalho tem como base a
reciprocidade social. A falta desta, em termos de altos custos e baixas recompensas provoca
emoções negativas. Em longo prazo, o desequilíbrio entre esforço e reconhecimento aumenta a
vulnerabilidade a enfermidades, por meio da resposta ao estresse.
2.3 SINTOMAS DO ESTRESSE OCUPACIONAL
Os sintomas relacionados ao estresse ocupacional podem ser divididos em três categorias:
fisiológicas, psicológicas e comportamentais. Para eles, os sintomas fisiológicos estão relacionados
com mudanças no metabolismo, aumento nos batimentos cardíacos e frequência respiratória, e
elevação da pressão sanguínea. Já os sintomas psicológicos que podem ser encontrados são: a
insatisfação no trabalho, tensão, ansiedade, irritabilidade, tédio e protelação. Em relação aos
sintomas comportamentais, observam‐se mudanças na produtividade, absenteísmo, aumento do
tabagismo e do consumo de álcool e fala rápida. (ROBBINS & COULTER, 1998).
Segundo Carvalho e Serafim (1995, p. 130), "os principais sintomas do estresse são: sinais de
cansaço, perturbação, angústia, pigarro, aceleração do batimento cardíaco, perda de memória,
dores de cabeça intensas, hipertensão e dores de coluna". Destacam‐se ainda, conforme Baccaro
(1997, p. 16), como sintomas de estresse: "irritabilidade, batimentos descompensados do coração,
instabilidade emocional, incapacidade de concentração, predisposição à fadiga, ansiedade e dores
musculares".
3 METODOLOGIA
Com o objetivo de identificar os fatores estressores mais evidentes entre policiais militares
de duas unidades operacionais do Rio Grande do Norte (PMRN), bem como classificar o grau de
intensidade com que estes os afetam na realização de seu trabalho, foram estabelecidos métodos
norteadores para as ações das pesquisadoras, por meio de fontes e ferramentas disponíveis,
buscando a confiabilidade dos resultados obtidos. Neste tópico são descritos os caminhos utilizados
para a realização deste estudo de caso, partindo‐se desde a seleção da área de abrangência à coleta
de dados e ao tratamento destes.
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Trata‐se de um estudo de caso, que segundo Yin apud Acevedo e Nohara (2007)
“caracteriza‐se pela análise em profundidade de um objeto ou grupo de objetos, que podem ser
indivíduos ou organizações. [...] é utilizável para descrever ou testar hipóteses”.
Levando‐se em conta o universo pesquisado, foi utilizado neste estudo o método
quantitativo, que se caracteriza pelo emprego da quantificação, tanto na coleta de informações,
quanto em seu tratamento por meio de técnicas estatísticas, sendo amplamente aplicado em
estudos descritivos. Além disso, tem caráter descritivo, cujo objetivo é proporcionar a descrição das
características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis, levantamento de opiniões, atitudes ou crenças. Sua característica mais significativa está
na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. (GIL, 1999).
A área de abrangência pesquisada foi composta por 50 policiais militares, escolhidos
aleatoriamente, de duas unidades operacionais do RN, pertencentes à categoria hierárquica das
praças, isto é, policiais considerados não‐oficiais, cujas patentes são: soldados, cabos ou sargentos.
Quanto ao instrumento de coleta de dados, para realizar a pesquisa dentro dos parâmetros
técnicos desejáveis, optou‐se pelo instrumento estruturado não disfarçado, conhecido como
questionário, devido à simplicidade na aplicação e facilidade na tabulação, análise e interpretação.
O instrumento foi dividido em duas partes. Na primeira parte, foi realizado um
levantamento inicial, para caracterização da pesquisa, no qual questionaram‐se elementos como:
tempo de carreira policial, satisfação em relação ao salário, percepção relacionada ao fator
segurança na execução do trabalho e autoavaliação sobre o estresse. Já na segunda parte, para
atingir os objetivos propostos, foram elaboradas duas questões adaptadas do modelo de Rossi
(2005).
O tratamento quantitativo clássico dos dados foi analisado por meio de números absolutos,
exigiu o emprego de técnicas estatísticas, como determinação de percentual correspondente e
elaboração de tabelas, de forma a responder o problema da pesquisa.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados gerados neste estudo fornecem uma área de análise envolvendo a identificação
dos fatores estressores mais evidentes entre policiais militares de duas unidades operacionais do
Rio Grande do Norte (PMRN), bem como classificar o grau de intensidade com que estes os afetam
na realização de seu trabalho. A profissão de policial militar é uma atividade de alto risco,
vulnerável a diferentes tipos de fatores estressores, os quais foram identificados nesta pesquisa e
ratificados pelos achados na literatura. (STONER & FREEMANN, 1999; INOCENTE, 2007).
A pesquisa caracterizou‐se por participantes do gênero masculino, pertencentes ao ciclo
hierárquico das praças, cujo tempo de serviço variou da seguinte forma, a maioria dos participantes
pertence à corporação há mais de 10 anos, representando 44%; enquanto 24% estão na faixa de 5 a
7 anos; 18% estão no início de carreira, de 1 a 2 anos, e os 14% restantes possuem de 3 a 4 anos de
serviço.
Quanto à percepção destes, referente à relação entre o salário que ganham e o trabalho que
executam, os dados encontrados demonstrou que 90% dos entrevistados consideram o salário
injusto e baixo, em relação ao trabalho realizado; 8% acham abaixo da média de mercado e apenas
2% dizem que o salário é baixo, porém compatível com as suas atividades. Esse resultado pode
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contribuir com a insatisfação e consequentemente ocasionar o aumento dos fatores estressores
existentes na polícia.
Outro fator que interfere diretamente nesse contexto é a insegurança, já que este perfil
profissional se encontra constantemente exposto ao perigo e à agressão. Assim, quanto a este
quesito, obtiveram‐se que 70% dos policiais se sentem inseguros em relação ao trabalho
executado, 20% consideram‐se muito inseguros e 10% seguros.
No tocante à autopercepção relacionada ao estresse, observou‐se que 68% dos
participantes consideram‐se estressados e 32% não se veem nessa situação. Apesar dos 32% não
se perceberem estressados, todos indicaram a presença de fatores estressores na profissão, sendo
que alguns entrevistados os correlacionam com o seu bem‐estar de um modo geral e outros os
identificam apenas na esfera profissional, de forma momentânea.
Assim, como resultado da pesquisa, em resposta a primeira parte do objetivo proposto ‐
identificar os fatores estressores mais evidentes entre policiais militares de duas unidades
operacionais do Rio Grande do Norte (PMRN) ‐ a tabela 1 mostra quais são as situações que causam
mais estresse entre os policiais no âmbito laboral.
Tabela 1 – Percentual de estressores.
RANKING*
1
1
2

ESTRESSORES
Sobrecarga de Trabalho
Recursos Inadequados
Incerteza

POLICIAIS
=50 (%)
66%
66%
48%

RANKING*
6
6
7

ESTRESSORES

Assédio Moral
Falta de Participação
Estresse Interpessoal
Incapacidade de
3
Tipologia do Trabalho
44%
8
Administrar seu Tempo
3
Falta de Feedback
44%
9
Mudança no Ambiente
Lidar com Problemas
Falta de Controle da sua
4
42%
10
Emocionais
Atividade
5
Conflito da Função
40%
10
Mudança de Atividades
5
Ambiguidade da Função
40%
11
Estresse Tecnológico
5
Capacitação / Treinamento
40%
11
Tarefas Rotineiras
Fonte: Pesquisa (2012). *O ranking foi determinado pelo total respondido para cada estressor.

POLICIAIS
=50 (%)
38%
38%
30%
20%
18%
16%
16%
14%
14%

Os resultados apontam que alguns fatores estressores se mostraram mais presentes no
ambiente profissional dos policiais, identificados por mais da metade dos participantes da pesquisa,
sendo estes caracterizados pela sobrecarga de trabalho e recursos inadequados, ambos presentes
em 66% dos entrevistados. Isso ratifica o proposto por Stoner e Freemann (1999), os quais afirmam
que a sobrecarga de trabalho representa um dos principais fatores estressores, refletida no volume
excessivo de trabalho a que são submetidos. Entre os menos citados, com 14%, destacaram‐se o
estresse tecnológico e as tarefas rotineiras.
Dos fatores estressores identificados na tabela 1, foi classificado pelos participantes, por
ordem do grau de intensidade de problemas que estes lhes causam na realização do seu trabalho,
atendendo assim, ao segundo objetivo da pesquisa, conforme a tabela 2.
Considerando a análise da tabela supracitada, pôde‐se verificar que 30% dos policiais
participantes indicaram a sobrecarga de trabalho como o primeiro lugar dentre os fatores que mais
causam problemas na realização do seu trabalho, coincidindo com a tabela 1 que mostra esse
mesmo estressor como sendo o mais citado. Os estressores, caracterizados por: falta de controle da
sua atividade, incapacidade de administrar seu tempo e estresse tecnológico, não entraram neste
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ranking classificatório, pois foram citados em meio de outras colocações, porém de forma não
suficiente para entrar no ranking; assim, outros fatores estressores se sobressaíram nas posições
deixando esses excluídos da tabela 2. Além disso, apenas um dos participantes estabeleceu a
posição 17ª, e nenhum chegou a 18ª.
Tabela 2 – Classificação dos estressores que mais causam problemas.
RANKING*

ESTRESSORES

POLICIAIS
=50 (%)

RANKING*

POLICIAIS
=50 (%)

ESTRESSORES

Lidar com Problemas
Emocionais
2º
Incerteza
16%
11º
Falta de Participação
3º
Tipologia do Trabalho
16%
12º
Falta de Feedback
4º
Conflito da Função
10%
13º
Assédio Moral
5º
Recursos Inadequados
10%
14º
Mudança de Atividades
6º
Ambiguidade da Função
8%
15º
Mudança no Ambiente
Falta de Controle da sua
7º
Capacitação e Treinamento
6%
16º
Atividade
Incapacidade de
8º
Estresse Interpessoal
4%
17º
Administrar seu Tempo
9º
Tarefas Rotineiras
4%
18º
Estresse Tecnológico
Fonte: Pesquisa (2012). *O ranking foi determinado pelo total respondido para cada estressor.
1º

Sobrecarga de Trabalho

30%

10º

4%
2%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%

Correlacionando com Inocente (2007), o alto esforço ocasionado pela sobrecarga de
trabalho e pela baixa recompensa provoca emoções negativas e gera estresse, enquadrando‐se
assim, no modelo de estresse ocupacional denominado Desequilíbrio Esforço e Recompensa no
Trabalho (ERI), o qual foi proposto por Siegrist (2000) segundo Inocente (2007). Esse fator foi
confirmado na pesquisa, pois os participantes identificaram o salário injusto como um estressor em
potencial, além dos outros fatores apresentados no questionário.
Além dos fatores pré‐determinados na pesquisa, foi questionada aos entrevistados a
existência de algum outro fator que lhe causa estresse no trabalho. Dos 50 participantes, apenas 22
citaram outros fatores estressores, além dos presentes neste estudo, conforme demonstra a tabela
3.
Tabela 3 ‐ Identificação de outros estressores
OUTROS ESTRESSORES

POLICIAIS
(Quantidade)
3
3
2
2
2
2
2

OUTROS ESTRESSORES

POLICIAIS
(Quantidade)
1
1
1
1
1
1

Falta de Plano de Carreira
Falta de Compreensão
Injustiça
Falta de “Camaradagem”
Política
Falta de Estímulo
Vários Fatores*
Desvalorização
Assistência Médica
Falta de Autonomia
Problemas Enfrentados nas Ocorrências
Falta de Interação com os Superiores
Salário Injusto
Fonte: Pesquisa (2012). Dois participantes citaram que existem vários outros fatores, porém não exemplificaram.

Analisando os fatores acrescidos pelos participantes, observou‐se que apesar da
subjetividade da questão, os fatores ‐ falta de plano de carreira e injustiça dentro da corporação ‐
foram citados por mais de dois entrevistados. Outros fatores como: política, assistência médica,
problemas enfrentados nas ocorrências e salário injusto também foram mencionados como
causadores de estresse por mais de um respondente, sendo este último quesito já identificado
como um possível estressor nesse ambiente.
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CONSIDERAÇÕES
O estudo possibilitou a identificação dos fatores estressores mais evidentes entre policiais
militares de duas unidades operacionais do Rio Grande do Norte (PMRN), bem como a classificação
do grau de intensidade com que estes os afetam na realização de seu trabalho, conforme
apresentado nas tabelas 1 e 2. Vale salientar também, que o baixo salário e a insegurança, citados
na caracterização da pesquisa, pela maioria dos participantes, potencializam os estressores
mencionados por estes operadores de segurança pública.
A pesquisa mostrou que sobrecarga de trabalho e recursos inadequados foram destaque
dentre os fatores estressores propostos nesta, representando assim, um volume excessivo de
trabalho, incompatível com os recursos oferecidos pela corporação. Esse resultado coincidiu com o
obtido na classificação por grau de intensidade de problemas que estes fatores causam aos
policiais, pois a sobrecarga de trabalho apresentou‐se como 1º colocado. Já o estresse tecnológico
e as tarefas rotineiras, apesar de terem sido citadas por alguns participantes, não apresentaram
relevância nesse estudo, uma vez que a pesquisa foi realizada em unidades operacionais, onde se
entende que este público exerce uma atividade dinâmica e sem a necessidade do uso de alta
tecnologia.
Além da tipologia do trabalho dos policiais, a existência de hierarquia militar influencia no
estresse destes, já que alguns citaram injustiças e falta de interação com os seus superiores como
um fator estressor não determinado pelo questionário. Como a pesquisa voltou‐se para o ciclo
hierárquico das praças, que tende a sofrer com a rigidez e a disciplina propostas pelo modelo
militar, alguns pontos citados por eles tiveram correlação com este fator, como por exemplo, a
política, a falta de compreensão, a falta de estímulo, a desvalorização da classe e a falta de
autonomia. Destarte, observou‐se na pesquisa que, apesar de se conhecer questões fortes de
assédio moral nesta instituição, este fator estressor não foi enfatizado por alguns participantes e se
enquadraram na colocação 13ª dos fatores que mais causam problemas na execução da atividade
destes.
Considera‐se que mais pesquisas são necessárias para substanciar esse estudo e descrever
as formas pelas quais os policiais podem reduzir o impacto dos principais estressores, através de
estratégias eficientes de gerenciamento do estresse. Todos os principais estressores identificados
têm relação com o estilo da profissão exercida pelo público dessa pesquisa. Sugere‐se uma maior
atenção por parte do poder público no que tange a implementação de ações que possibilitem a
minimização das consequências causadas pelos fatores estressores identificados, já que a atividade
destes operadores de segurança pública é imprescindível, uma vez que atuam diretamente em prol
da segurança da sociedade.
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1

RESUMO
Este artigo analisa os gastos com pessoal de Salvador no
ano de 2011, verificando a conformidade dos mesmos
ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal ‐ LRF.
Averigua, ainda, se esta rubrica foi um dos motivos para
a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia – TCM/BA. Esta pesquisa possui
natureza aplicada e seu desenvolvimento terá uma
forma de abordagem qualiquantitativa, pois os fatos

serão observados sem interferências, para tanto, o
presente estudo de caso concentra‐se nos Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária – RREO e Parecer
do TCM/BA do ano citado anteriormente, com
fundamentação na LRF. Acredita‐se que os gastos com
pessoal de Salvador relacionam‐se em conformidade
com os limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

PALAVRAS‐CHAVE: Despesas com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Receita Corrente Líquida, Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária.

ANALYSIS OF SPENDING ON PERSONAL SAVIOR IN 2011 ACCORDING TO THE LIMITS IMPOSED
BY THE FISCAL RESPONSIBILITY LAW – LRF
ABSTRACT
This article examines spending on personal Savior in
2011, verifying their compliance to what determines the
Fiscal Responsibility Law ‐ LRF. Ascertains, even if this
line was one of the reasons for rejection of accounts by
the Court of Accounts of the municipalities of Bahia ‐
TCM / BA. This research has applied nature and its
development will have a form of qualitative and

quantitative approach, because the facts will be
observed without interference, therefore, this case
study focuses on the Summary Reports Budget
Execution ‐ RREO and Opinion TCM / BA the year cited
earlier, with LRF in reasoning. It is believed that
spending on personal Savior relate in accordance with
the limits set by the Fiscal Responsibility Law.

KEY-WORDS: Personnel expenses, Fiscal Responsibility Law, Current Net Revenue, Summary Reports Budget
Execution.
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ANÁLISE DOS GASTOS COM PESSOAL DE SALVADOR EM 2011 DE ACORDO COM OS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF
INTRODUÇÃO
A Lei Complementar 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal ‐ LRF estabelece
regras de finanças públicas com o foco na gestão fiscal, objetivando a transparência dos gastos,
possui abrangência ampla, pois alcança as administrações diretas e indiretas da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1964; BRASIL, 1995; BRASIL, 1999; BRASIL, 2000).
Com base na Lei citada acima, este artigo visa fazer um estudo de caso de natureza aplicada
e forma de abordagem de uma pesquisa qualiquantitativa, pois baseia‐se em dados quantitativos
dos gastos com pessoal de Salvador em 2011, todavia com enfoque qualitativo, já que os fatos
serão observados sem interferência, analisando se os gastos estão de acordo com os limites
impostos pela LRF.
Diante do exposto, elabora‐se o seguinte problema a ser estudado: Como se relacionam as
despesas de pessoal no município de Salvador com os limites impostos pela LRF no ano de 2011?
Este estudo de caso tem como objetivo evidenciar a importância do cumprimento dos
limites estabelecidos e da transparência na distribuição dos recursos públicos para o
desenvolvimento do município. Objetiva, ainda, examinar a conta de despesas com pessoal de
Salvador, face a aplicabilidade da Lei Complementar 101 de 2000, verificando, inclusive, se o
limite prudencial foi atendido e, se a rejeição das contas do Executivo, pelo Tribunal de Contas
dos Municípios, está relacionada à conta de despesas com pessoal(BRASIL, 1964; BRASIL, 1995;
BRASIL, 1999; BRASIL, 2000).
A GESTÃO PÚBLICA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)
Gestão Pública refere‐se à administração ou gerência dos recursos públicos, a qual se dá
através dos instrumentos de planejamento orçamentário: Plano Plurianual (PPA); Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);
‐ Plano Plurianual (PPA): Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 165, o PPA é a primeira
fase do orçamento, refere‐se aos projetos de iniciativa do Poder Executivo (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), é de médio prazo, elaborado no primeiro ano de governo, onde se
registra todas as diretrizes, objetivos e para os quatro anos de mandato, em relação às despesas
de capital e para aquelas relativas aos programas de duração continuada;
‐ Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO): Direciona a elaboração dos orçamentos anuais
traçando políticas que serão realizadas, compreende as metas do exercício subsequente. As
alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 4° da Lei Complementar 101/2000 dizem que a LDO deve
dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, fornecendo critérios e formas de limitação de
empenho, a ser efetivada nas hipóteses de se verificar ao final de um bimestre.
‐ Lei Orçamentária Anual (LOA): Elabora um orçamento anual em conformidade com o Plano
Plurianual, e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, mostrando onde se têm recursos e aonde irá
aplicá‐los, é também responsável pelo equilíbrio das receitas e das despesas e deve estar
compatível com o anexo das metas fiscais, o qual determina que todas as despesas que
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chegaram ao estágio do empenho ou liquidação, mas não forem pagas naquele exercício, sejam
lançadas no exercício seguinte como crédito na conta Restos a Pagar;
O exercício de uma gestão pública responsável e transparente é de vital importância para
a sociedade, por conta disso, em 04 de maio de 2000 foi sancionada a Lei Complementar n.° 101,
conhecida como LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual requer a padronização e
transparência na utilização dos recursos, aplicando os instrumentos do planejamento e do
orçamento e, exigindo responsabilidade na gestão fiscal. Elementos do conhecimento da área
Contábil, voltada às Finanças Públicas.
Considerações e Pertinências da LRF
A lei de Responsabilidade Fiscal tem o objetivo de equilibrar as contas públicas, fazendo
com que as despesas sejam equivalentes às receitas e, para que isso ocorra, determina limites de
endividamento, sob pena de sanções para aqueles que a descumprirem.
A Lei citada visa, também, uma gestão clara e transparente, fornecendo à sociedade a
oportunidade da elaboração do orçamento participativo, além do amplo acesso à divulgação do
Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ‐ RREO, através da
internet, Diário Oficial ou outros meios de comunicação, os quais têm prazo para publicação
(BRASIL, 1964; BRASIL, 1995; BRASIL, 1999; BRASIL, 2000).
Para Salles, (2010, p.87): “A transparência da Administração Pública será garantida pela
participação da sociedade e pela divulgação que deve ser dada a todas as ações relacionadas à
arrecadação de receitas e à realização de despesas”.
Salles, (2010, p.91) diz ainda que:
O sucesso dos processos participativos está relacionado não ao desenho institucional, e
sim à maneira como se articula com a organização da sociedade civil e a vontade política
dos governantes de implementar desenhos participativos.

Esta afirmação evidencia a participação popular na elaboração do orçamento.
São requisitos da responsabilidade na gestão fiscal, a previsão e a realização da receita,
assim como, a fixação e a execução da despesa, pois no orçamento, uma despesa não poderá ser
apenas prevista, deve‐se fixar um valor máximo de comprometimento da receita para um futuro
gasto.
Receita pública são todas as quantias recebidas pelos cofres públicos, seja orçamentária,
aquela que pertence ao orçamento ou extra‐orçamentária, aquela que está fora do orçamento
em curso, mas pertencente à entidade. Enquanto que despesa pública é qualquer saída
financeira, sacrifício, para o bem social e, da mesma forma que a receita, poderá ser
orçamentária ou extra‐orçamentária.
A LFR busca o equilíbrio fiscal, limitando os gastos às receitas, ou seja, em toda
administração pública deverá haver um planejamento para que as despesas não ultrapassem a
arrecadação e assim dever‐se‐á atender prioritariamente as necessidades sociais, evitando uma
gestão inadequada dos recursos. Para isso, a lei determina limites legais exigidos para as
despesas como, por exemplo, a despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida,
a qual o Inciso IV do art. 2º define como:
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Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende‐se como:
IV – receita corrente líquida: o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras
receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso
II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio do
seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e
recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do
fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados
do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas
que trata o inciso V do § 1º do art. 19.
§ 3° A receita Corrente líquida será apurada somando‐se as receitas arrecadadas no mês
em referência e no nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Percebe‐se a preocupação em verificar o que realmente está disponível da Receita
Corrente para a União, Estados e Municípios utilizarem‐na como base para cálculo dos limites de
despesa com pessoal.
Despesa com Pessoal
Despesa com pessoal é todo sacrifício que a entidade tem com os ativos, inativos e
pensionistas, relativos aos vencimentos fixos ou variáveis, bem como adicionais, gratificações
horas extras, encargos sociais e contribuições previdenciárias (BRASIL, 1964; BRASIL, 1995;
BRASIL, 1999; BRASIL, 2000).
A Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, em seu artigo 18, define despesa total
com pessoal como (BRASIL, 2000):
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende‐se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente
às entidades de previdência.

Os gastos com pessoal têm sido uma das questões consideradas mais preocupantes para o
legislador, por ser o principal item de despesa corrente. No caso de descumprimento dos limites,
afetará os cofres públicos e prejudicará o fornecimento de serviços necessários à população e os
investimentos para uma infra‐estrutura adequada.
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A Lei Complementar n.º 82 de 27 de março de 1995, conhecida como Lei Camata I, já se
preocupava em atribuir limites para controlar os gastos com pessoal, como consta em seu art. 1º
Incisos I, II e III (BRASIl, 1995):
Art. 1º As despesas totais com pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta,
inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas com
receitas correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderão, em cada exercício financeiro, exceder:
I ‐ no caso da União, a sessenta por cento da respectiva receita corrente líquida,
entendida esta como sendo o total da receita corrente, deduzidos os valores
correspondentes às transferências por participações, constitucionais e legais, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da
União, bem como as receitas de que trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os
valores correspondentes às despesas com o pagamento de benefícios no âmbito do
Regime Geral da Previdência Social;
II ‐ no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas receitas correntes líquidas,
entendidas como sendo os totais das respectivas receitas correntes, deduzidos os valores
das transferências por participações, constitucionais e legais, dos Municípios na
arrecadação de tributos de competência dos Estados;
II ‐ no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta por cento das respectivas
receitas correntes.

Porém a lei citada foi revogada pela Lei Complementar nº 96 de 31 de maio de 1999,
conhecida como Lei Camata II, que também estabelece limites para as três esferas, mas com
percentuais diferentes (BRASIL, 1999).
A Lei Complementar n° 101/2000, a qual revoga a Lei Camata II, em seu art. 19, estabelece
os mesmos percentuais referente à Receita Corrente Líquida que a lei revogada: 50% para a
União, 60% para os Estados e Municípios. Contudo, a Lei de Responsabilidade Fiscal subdivide
estes percentuais conforme o artigo 20, Incisos I, II e III (BRASIL, 2000):
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:
I ‐ na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas da União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando‐se
3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos
XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19,
repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes
dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios
financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;
II ‐ na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;
III ‐ na esfera municipal:
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a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município,
quando houver;
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo

Constata‐se que as despesas com pessoal representam valores relevantes à gestão pública,
por isso houve a preocupação em determinar limites percentuais sobre a Receita Corrente
Líquida. A Lei Camata I designou 60% para as três esferas e Distrito Federal, já a Lei Camata II
apenas reduz o percentual da União para 50%. Com a implantação da LRF, permanecem‐se os
limites da Lei Complementar n.º 96, entretanto, ela detalha os limites para os três poderes,
incluindo os Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos.
Além dos limites anteriormente citados, a Lei Complementar 101 de 2000 em seu artigo 22,
parágrafo único, dispõe o seguinte (BRASIL, 2000):
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será
realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido
no excesso:
I ‐ concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II ‐ criação de cargo, emprego ou função;
III ‐ alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV ‐ provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança;
V ‐ contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

O artigo mencionado procura controlar os gastos através do, chamado, “limite prudencial”,
o qual prevê, até 95%, dos 60%, já delimitado no artigo 20 para a esfera municipal. E, caso não
seja observado o limite prudencial, o ente federado, sofrerá penalidades.
METODOLOGIA
Sendo a pesquisa um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para
descobrir verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, 2008). A abordagem metodológica adotada
para este estudo segue a proposta por Gil (2009), que leva em consideração a forma de
abordagem do problema, os objetivos e os procedimentos técnicos adotados.
Quanto à forma de abordagem do problema esta pesquisa é caracterizada como um estudo
de caso de natureza aplicada e forma de abordagem de uma pesquisa qualiquantitativa, pois
baseia‐se em dados quantitativos dos gastos com pessoal de Salvador em 2011, todavia com
enfoque qualitativo, já que os fatos serão observados sem interferência, analisando se os gastos
estão de acordo com os limites impostos pela LRF (BRASIL, 1964; BRASIL, 1995; BRASIL, 1999;
BRASIL, 2000).
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A pesquisa qualitativa parte de questões amplas para compreensão do fenômeno que vão
tomando forma à medida que o trabalho se desenvolve, o que exige a consulta em diferentes
fontes para coleta de dados (GIL, 2009).
ANÁLISE DAS DESPESAS COM PESSOAL DE SALVADOR EM 2011
Salvador, capital do estado da Bahia, fundada em 29 de março de 1549, está situada no
Recôncavo baiano, região em torno da Baía de Todos os Santos, possui, conforme censo
demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ‐ IBGE, população 2.675.656
habitantes em uma área territorial de 693.276 Km2.
Seu atual prefeito é o exelentíssimo Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto,
sucessor do Sr. João Henrique de Barradas Carneiro, o qual foi perefeito de Salvador por dois
mandatos consecultivos, ficando no poder de 2005 até 2012, assim sendo, este último, era o,
então, Prefeito da Cidade, em relação ao período dos dados analisados neste artigo.
De acordo com informações do IBGE, o município auferiu quase 31 bilhões de Produto
Interno Bruto – PIB em 2010, desse valor, mais de 80% refere‐se ao setor de serviços,
Evidenciando que a economia da capital baiana é, predominantemente de serviços.
Em 2011, segundo a Secretaria da Fazenda do Município – SEFAZ/SSA, através dos
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, Salvador obteve aproximadamente um
bilhão, duzentos e noventa e um milhões e quinhentos e dez mil Reais (R$ 1.291.510.000,00) de
gastos com pessoal e calculou sua Receita Corrente Líquida em, aproximadamente, três bilhões,
trezentos e setenta e três milhões e duzentos e um mil reais (R$ 3.373.201.000,00).
Também no ano de 2011 o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/BA rejeitou as contas
da capital baiana.
Diante disso, este estudo de caso, ocorrido em Salvador, analisará a adequação das
despesas com pessoal ao que impõe a Lei Complementar 101 (BRASIL, 2000).
Análise dos Dados
A análise do cumprimento do limite estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000
ocorre através da avaliação do percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida em
relação à despesa com pessoal (BRASIL, 2000). Esse cálculo se dá por meio da fórmula:
despesas com pessoal x 100 = n
RCL
Onde:
‐ despesas com pessoal – referem‐se aos gastos com pessoal de Salvador em 2011;
‐ RCL (Receita Corrente Líquida) – refere‐se à Receita Corrente auferida em 2011 e subtraída das
deduções legais, já explicitadas ao final do item 1.3;
‐ n – refere‐se ao resultado do percentual de despesa com pessoal em relação à RCL;
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Esse indicador é utilizado para verificar o cumprimento do limite de 54% estabelecido
para o Poder Executivo e 6% para o Poder legislativo, na esfera Municipal, conforme demonstram
as tabelas 1 e 2.
Tabela 1: Despesa, Receita e Percentual da RCL gasto com desp. de pessoal da Prefeitura
de Salvador – BA ‐ Poder Executivo
Ano
2011

Despesa
com
Pessoal
(em R$ 1.000,00)

Receita Corrente
Líquida
(em R$ 1.000,00)

1.291.510

% da desp. com
pessoal referente à
RCL

3.373.201

38,29

Fonte: SEFAZ ‐ Secretaria da Fazenda de Salvador, adaptado pela autora.

Tabela 2: Despesa, Receita e Percentual da RCL gasto com desp. de pessoal da Prefeitura
de Salvador – BA ‐Poder Legislativo
Ano

Despesa
com
Pessoal
(em R$ 1.000,00)

2011

66.616

Receita Corrente
Líquida
(em R$ 1.000,00)

% da desp. com
pessoal referente à RCL

3.373.201

1,97

Fonte: Câmara Municipal de Salvador, adaptado pela autora.

Através das informações demonstradas nas tabelas 1 e 2, confere‐se que os Poderes
Executivo e Legislativo não ultrapassaram o limite de 54% e 6%, respectivamente.
Em relação ao cálculo do limite prudencial, o qual prevê até 95% do limite previamente
estabelecido para os Poderes Executivo e Legislativo, o mesmo se dá através das fórmulas:
‐ Para o Poder Executivo [(54 x 95)/100] = n
‐ Para o Poder Legislativo [(6 x 95)/100] = n
Já a variação, em percentual, do limite prudencial verifica‐se com a fórmula:
(% Despesa com pessoal em relação à RCL – Limite prudencial) = n
Onde, o percentual de despesa com pessoal em relação à RCL e o limite prudencial foram
calculados por meio das fórmulas anteriormente demonstradas.
O indicador da variação é utilizado para verificar o percentual de alteração para mais ou
para menos, em relação ao cumprimento do limite prudencial, conforme demonstram as tabelas
3 e 4 e o gráfico 1.
Tabela 3: Verificação do cumprimento do Limite prudencial ‐ Poder Executivo
Limite
Ano

Prudencial

% Despesa pessoal em
relação à
RCL

2011
51,30%
38,29%
Fonte: SEFAZ ‐ Secretaria da Fazenda de Salvador, adaptado pelos autores.

Variação
‐13,01%

Tabela 4: Verificação do cumprimento do Limite prudencial ‐ Poder Legislativo
Ano

Limite

% Despesa pessoal em
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Prudencial

relação à
RCL

2011
5,70%
Fonte: Câmara Municipal de Salvador, adaptado pelos autores.

1,97%

‐3,73%

As tabelas 3 e 4 evidenciam que os Poderes Executivo e Legislativo encontram‐se em
consonância com a LRF no que diz respeito ao limite prudencial, pois a variação deu‐se em
13,04% e 3,73% para menos, respectivamente.
O gráfico 1 demonstra o comparativo do cumprimento do limite prudencial entre os
poderes Executivo e Legislativo, evidenciando a variação ocorrida.
Comparando os dois poderes, através do gráfico 1, verifica‐se que o Legislativo teve uma
variação mais significativa que o Executivo, no que tange ao cumprimento do limite prudencial.
Gráfico 1: Cumprimento do limite prudencial entre os poderes Executivo e Legislativo

Fonte: SEFAZ/Salvador e Câmara Municipal de Salvador, adaptado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo, observa‐se que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento
legal de essencial importância para o gestor público, visto que, a inobservância da mesma
acarretará em sanções, as quais prejudicam o ente federado, gerando graves consequências à
sociedade. Por conta disso, este artigo teve como finalidade contribuir para a reflexão acerca do
cumprimento da Lei citada no que diz respeito aos gastos com pessoal.
Por tudo que foi apresentado, em relação ao cumprimento dos dispositivos da LRF, no que
tange as despesas com pessoal, conclui‐se que, tanto o Poder Legislativo quando o Poder
Executivo do município de Salvador atenderam plenamente o que determina o artigo 20, o qual
estabelece limites de até 54% e 6% da Receita Corrente Líquida para o Executivo e o Legislativo,
respectivamente.
As informações demonstradas no texto também encontram‐se de acordo com o que diz o
artigo 22, o qual refere‐se ao limite prudencial de até 95% do que já tinha sido estipulado pelo
artigo 20.
Conclui‐se, ainda, que a rejeição das contas do Executivo no ano de 2011, pelo TCM, não
está relacionada à conta de despesas com pessoal, pois a mesma encontra‐se em consonância.
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Pelo que foi exposto, considera‐se investigado o problema proposto no artigo, pois,
verificou‐se que os gastos com despesas de pessoal de Salvador no ano de 2011, relaciona‐se em
conformidade com os limites estabelecidos pela LRF.
E, por fim, deseja‐se que o cumprimento dos dispositivos da lei não seja apenas para o
equilíbrio das contas, mas para que as entidades públicas tenham uma gestão transparente,
voltada ao social.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constitição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 25 jun. 2013.
_______. Lei Complementar nº. 82, de 27 de março de 1995. Lei Camata I. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp82.htm>. Acesso em 27 mar. 2013.
_______. Lei Complementar n.º 96, de 31 de maio de 1999. Lei Camata II. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103955/lei‐complementar‐96‐99>. Acesso em 27 mar.
2013.
_______. Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em 27 mar.
2013.
_______. Lei Complementar n.º 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 19 abr. 2013.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=292740#>. Acesso em 21 abr.
2013.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2009. 200p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SALLES, Helena da Motta. Gestão Democrática e Participativa. Brasília:
CAPES, 2010.
SALVDOR, Câmara Municipal: Contas Públicas Poder Legislativo. Disponível em:
<http://www.cms.ba.gov.br/upload/02.Demonst._Orcam._e_Financeiro_2012210133815185513
.pdf>. Acesso em 23 abr. 2013.
SALVADOR, Secretaria da Fazenda ‐ SEFAZ: Contas Públicas Poder Executivo. Disponível em:
<http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br/Modulos/LRF.aspx>. Acesso em 22 abr. 2013.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. Parecer Prévio 2011. Disponível
em: <http://www.tcm.ba.gov.br/contas.shtml>. Acesso em 23 abr. 2013.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

GASTOS COM A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: uma comparação de municípios
mais desenvolvidos e menos desenvolvidos
F. L. D. Varella (PQ) ¹, J. M. Filgueira (PQ) 2, C. S. S. Gomes 3, G. H. M. C. Silva
¹ Tecnólogo em Gestão Pública, Campus Natal Central – Instituto Federal do RN, IFRN. E‐mail:
fernando.varella@ifrn.edu.br; 2 Mestre em Engenharia de Produção; Especialista em Informática; Especialista em
Docência do Ensino Superior; Bacharel em Estatística, professor do Campus Natal Central –Instituto Federal do
RN, IFRN. E‐mail: joao.filgueira@ifrn.edu.br; 3 Graduado em Pedagogia, Universidade Estadual do Vale do Acaraú
(UVA) ‐ e‐mail: charlon.silles@ifrn.edu.br;4 Tecnólogo em Gestão Pública, Campus Natal Central – Instituto
Federal do RN, IFRN. E‐mail: gustavocahu@hotmail.com

RESUMO
A Educação é enfatizada por diversos
estudiosos como um instrumento de mudança social,
quando
bem
aproveitada,
propulsiona
o
desenvolvimento regional e contribui para o
fortalecimento da economia nacional. O presente artigo,
por se tratar de um estudo de caso, utilizou como fonte
de pesquisa dois grupos de 10 municípios entre os 167
existentes no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Entre
os indicadores empregados no trabalho, um foi
desenvolvido pelos autores, os Gastos per capta com
Ensino Fundamental, os outros dois foram: Índice Firjan
de Desenvolvimento Municipal (IFDM), índice de
desenvolvendo da Educação Brasileira (IDEB), todos
referentes ao ano de 2009. O critério para a escolha dos
grupos foram os 10 menos e os 10 mais desenvolvidos,

segundo o IFDM. Inicialmente os autores procuraram
identificar a correlação entre IFDM (Variável
independente ‐ X) em relação aos Gastos per capta com
Ensino Fundamental (Variável dependente ‐ Y) e o IDEB
(Variável dependente ‐ Y). Em posse desses achados foi
possível comparar os grupos estudados e formular uma
hipótese, existe nos municípios mais desenvolvidos uma
correlação inversa maior entre os gastos financeiros
com a Educação em face ao melhoramento do Índice de
Desenvolvimento Municipal se comparado com o grupo
dos municípios menos desenvolvidos. Esses indícios são
evidenciados no decorrer da pesquisa como algo que
está relacionado intrinsecamente com a gestão dos
recursos públicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Efetividade, Gastos com Educação, Gestão de recursos, Indicadores de resultados.

EDUCATION EXPENSES AND MUNICIPAL DEVELOPMENT: a comparison of municipalities more
developed and less developed
ABSTRACT
Education is emphasized by many scholars as an
instrument of social change , when properly harnessed ,
propels regional development and contributes to the
strengthening of the national economy . This article, as it
is a case study was used as a source of research groups
from 10 counties among the 167 existing in the state of
Rio Grande do Norte ( RN ) . Among the indicators used
in the study, one was developed by the authors , the
expenditures per capita with elementary school , the
other two were : FIRJAN Municipal Development Index (
IFDM ) index developed by the Brazilian Education ( IDEB
) , all for the year 2009. criterion for the choice of the 10
groups were less and the 10 most developed , according

to IFDM . Initially the authors sought to identify the
correlation between IFDM ( Independent variable ‐ X) in
relation to per capita spending on elementary (
Dependent variable ‐ Y) and IDEB ( Dependent variable ‐
Y) . Given these findings it was possible to compare the
groups and formulate a hypothesis , exists in more
developed municipalities greater inverse correlation
between financial expenditure on education in relation
to the improvement of Municipal Development Index
compared with the group of less developed
municipalities . These clues are evident during the
research as something that is intrinsically related to the
management of public resources ..

KEY‐WORDS: effectiveness, Education Expenses, Resource Management, Performance indicators.
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INTRODUÇÃO
A partir da Constituição Federal de 1988, instalou‐se um marco importante no cenário
político brasileiro, em seu artigo 37, a Constituição define a administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade (CF, 1988). Outros princípios importantes foram incrementados e atribuídos ao
Sistema Federal de Controle Externo. Nesse novo cenário, a atuação do Tribunal de Contas da
União (TCU), órgão responsável pelo controle externo dos gatos públicos, efetivou a sua
relevante importância para concretizar, em conjunto com o Congresso Nacional, o ordenamento
jurídico voltado à noção de eficiência, eficácia e efetividade, impondo como um dos vetores a
regular gestão de recursos e bens públicos o respeito ao princípio da economicidade, ao lado do
basilar princípio da legalidade e do, também recém‐integrado, princípio da legitimidade (TCU,
1998).
A necessidade de se obter maior eﬁciência e maior impacto dos gastos públicos tem
ensejado um aprimoramento nos instrumentos e técnicas para tomada de decisão e para
avaliação das políticas públicas no país (Costa e Castanhar, 2003). Nessa linha de pensamento, o
presente artigo utiliza do instrumento da análise envoltória de dados (DEA — data envelopment
analysis) conjecturando que essa metodologia atenda a expectativa desejada na área das
políticas públicas. Mais especialmente, o seu objetivo, a comparação entre municípios,
relacionando as despesas realizadas com a Educação e os indicadores da condição de vida
populacional.
Procuramos avaliar as políticas públicas desses municípios, por meio da análise entre os
recursos (inputs) disponíveis e os resultados, ou melhor, o impacto dos serviços (outputs)
prestados pelos mesmos. Dessa forma, poder identificar indícios que comprovem se os recursos
orçamentários de cada um desses municípios estão sendo bem utilizados, refletindo em seus
desempenhos perante aos órgãos avaliadores, SISTEMA FIRJAN e INEP.
Para desenvolver este artigo, foram utilizados os indicadores sociais e de gastos
municipais das seguintes áreas temáticas: emprego e renda, educação e saúde. Áreas que
também compõe os indicadores do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM, 2009),
variável utilizada na pesquisa, outras também foram obtidas a partir do Censo demográﬁco de
2009, realizado pelo IBGE (2009); do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, 2009) e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN, 2010). O
artigo está estruturado da seguinte forma: inicia‐se com uma revisão de estudos aplicados sobre
a utilização da Análise por Envoltória de Dados (DEA) no campo das políticas públicas, passando
em seguida à apreciação dos indicadores e amostra dos resultados.
METODOLOGIA
Utiliza‐se como classificação, no presente trabalho, a proposta descrita por Gil (2002), um
instrumento de investigação do tipo exploratória‐descritivo, cujo objetivo é possibilitar um maior
conhecimento a respeito da problemática, subsidiando na formulação das hipóteses relevantes a
um estudo de caso, no qual esse trabalho é compreendido. Para suprir esse estudo, foram
utilizadas fontes bibliográficas, documentais e dos meios eletrônicos digitais, através dos portais
da Rede Mundial de Computadores.
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Quanto ao caráter descritivo da pesquisa, é fundamentada pelo argumento que classifica
como “uma caracterização do fenômeno estudado, descrevendo‐se suas características, suas
variáveis e as relações entre elas” (MAIA e OLIVEIRA, 2006, p. 131).
Dois estudos que abordam o Desenvolvimento Municipal foram considerados como
objeto norteado do presente trabalho, são eles o de Medeiros (2010) e de Diniz (2011).
A coleta de dados baseou‐se em conteúdos referente ao exercício do ano de 2009,
comparando dois grupos de 10 municípios entre o Universo de 167 existentes no Estado do Rio
Grande do Norte, considerando a título de trabalho apenas os dez menos e os dez mais
desenvolvidos.
Três índices foram relacionados na pesquisa, são eles: “Índice Firjan de Desenvolvimento
Municipal (IFDM)”, “Gastos per capta com educação no Ensino Fundamental” e “Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)”. Mas apenas o que trata dos gastos, foi construído
pelos pesquisadores através da utilização de duas variáveis extraídas dos portais: “Tesouro
Nacional” (FIBRA, 2009) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro foi
extraído os Gastos com Educação no Ensino Fundamental dos Municípios do RN e o seguinte
extraído às informações referente à quantidade de Matrículas do Ensino Fundamental nas
Escolas Públicas Municipais do RN. Em posse dessas informações foi possível constituir a variável
denominada de “gasto per capita com ensino fundamental”.
Foram empregadas técnicas Estatísticas responsáveis pela organização e apresentação
dos dados (FONSECA, 1996), bem como a utilização da classificação do coeficiente de correlação
linear de Pearson proposta por Carla Santos, conforme apresentado na tabela 1. Nessa
apresentação os valores variam de 1 a ‐1, com isso, a correlação pode ser positiva ou negativa
(SANTOS, 2007).
Coeficiente de Correlação
|r = 1|
|0,8 ≤ r < 1|
|0,5 ≤ r < 0,8|
|0,1 ≤ r < 0,5 |
|0 < r < 0,1|

Correlação
Perfeita Positiva
Forte Positiva
Moderada Positiva
Fraca Positiva
Ínfima Positiva

|r = 0|
|0 < r < ‐0,1 |
|‐0,1 ≤ r < ‐0,5|
|‐0,5 ≤ r < ‐0,8|
|‐0,8 ≤ r < ‐1|
|r = ‐1|

Nula
Ínfima Negativa
Fraca Negativa
Moderada Negativa
Forte Negativa
Perfeita Negativa

Tabela 1 - Intervalos de valor do coeficiente de correlação
Fonte: Adaptado da obra de Carla Santos (SANTOS, 2007)

AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Consolidado como referência para o acompanhamento do desenvolvimento
socioeconômico brasileiro, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo
anual do Sistema FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, órgão oficial
responsável por mensurar índices como a realidade da educação, saúde e emprego e renda de
uma região (FIRJAN, 2012). Ele acompanha o desenvolvimento das diversas cidades do Brasil,
abrangendo 5.564 municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Os
índices são feitos, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas
pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Desde 2000, esta entidade governamental calcula o IFDM. A sua formulação e de simples
entendimento, o índice varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o
desenvolvimento da localidade. Neste sentido, valores entre 0 e 0,4 são considerados de baixo
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estágio de desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6, de desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8, de
desenvolvimento moderado; e entre 0,8 e 1,0, de alto desenvolvimento. A figura 1 apresenta o
desdobramento desse índice e as variáveis que o compõe.
Equilibrar as Despesas e Recitas propiciando desenvolvimento social é sem dúvida, tarefa
árdua para os Gestores Municipais. Buscar uma condição financeira equilibrada talvez seja um
dos propósitos principais que almeja os bons administradores. A ação planejada e transparente
das finanças públicas aprimora a prevenção de riscos e favorecem correção de desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, condicionando ao Chefe do Poder Executivo a atentar
para obediência a limites e condições determinadas. Assim, Carlos Maurício Cabral Figueiredo
(2001), preconizando que o planejamento deveria constituir uma atividade de rotina, defende a
implantação do mesmo e a transparência na gestão fiscal como medida de racionalização
administrativa para garantir a qualidade nos resultados.
Em seu artigo publicado no XXXVI encontro da ANPAD em 2012, Sousa, Lima, Nascimento,
Peter e Machado abordam a necessidade dos gestores municipais em cumprir com as
determinações legais. Temas como: responsabilidade fiscal, desenvolvimento municipal e gestão
pública são palavra‐chave em seu trabalho. Nesse material os autores apresentam a Lei de
responsabilidade fiscal (LRF) relacionada com o desenvolvimento municipal, a vinculação dos
recursos destinados a saúde e a educação, entre outras coisas tratadas pela Lei e prevista
constitucionalmente. Após diversas analises, utilizando como indicadores Índice de
Responsabilidade Fiscal (IRF), IFDM, entre outros, concluíram a existência de relação positiva
entre responsabilidade fiscal e desenvolvimento municipal
Compreender o papel dos indicadores, como uma ponta de lança necessária na tomada das
decisões é primordial em um processo construtivo que visa o interesse público. Indicadores
convencionais de educação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (MEC,
2012) colaboram nesse processo evolutivo. Criado pelo Governo Federal do Brasil em 2007 surgiu
com a finalidade de medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, proporcionado
aos gestores, um objeto norteador para os direcionamentos das políticas públicas na área da
Educação, confrontando com um senário histórico de atraso do conhecimento educacional da
população. Segundo fontes do IPEADATA (2012), em 2005 mais de 11% da população era de
analfabetos e a média de anos de estudo dos brasileiros com mais de 25 anos era de apenas 6,5
anos, abaixo do necessário para a conclusão do ensino fundamental; também tinha outro fator
agravava a situação, 60% das pessoas que ingressavam no ensino fundamental não concluíam o
curso (IPEA, 2006).
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado com base no
desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. Assim, para que o
índice de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente
a sala de aula. O índice é medido periodicamente e a pretensão do MEC é que os governos
municipais e estaduais tenham nota seis em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em
países desenvolvidos (MEC, 2012).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta etapa do trabalho serão apresentados os principais resultados obtidos, seguidos de
suas interpretações. Em princípio, analisou‐se o grau de correlação entre IFDM (Variável
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independente ‐ X) em relação aos Gastos per capta com Ensino Fundamental (Variável
dependente ‐ Y) e o IDEB (Variável dependente ‐ Y). Conforme explicitado na tabela 2 e em
consonância com a proposta de Carla Santos (SANTOS, 2007) no que tange a classificação da
correlação linear, foi possível identificar uma fraca e negativa relação entre o IFDM e os gatos
com ensino fundamental nos 10 municípios menos desenvolvidos (linha a), já nos 10 municípios
mais desenvolvidos (linha b) identificou‐se uma correlação moderada negativa entre o IFDM e os
gastos com ensino fundamental. Ambas as situações obtiveram correlações negativas, isto é, se
uma variável aumentar a outra tende a diminuir. De forma fraca no caso dos municípios menos
desenvolvidos e de forma moderando naqueles mais desenvolvidos, podendo com isso perceber
a existência de uma tendência afirmativa em deduzir que os municípios menos desenvolvidos
apresenta uma maior dependência entre aumento dos gastos com a educação e o seu
desenvolvimento.
a.
b.
c.
d.

Indicadores

Coeficiente Correlação

Gastos per capta com Ensino Fundamental (Y) 10 MENOS DES.
Gastos per capta com Ensino Fundamental (Y) 10 MAIS DES.
IDEB (Y) 10 MENOS DESENVOLVIDOS
IDEB (Y) 10 MAIS DESENVOLVIDOS

‐0,324327835
‐0,505666192
‐0,11915
‐0,17917

Fraca negativa
Moderada negativa
Fraca negativa
Fraca negativa

Tabela 2‐ análise do coeficiente de correlação IFDM.
Fonte: dados próprios

No caso dos 10 municípios menos desenvolvidos o IFDM (X) e os Gastos per capita no
Ensino Fundamental (Y), a variável independente (IFDM) não influencia significativamente a
dependente, implicando em uma baixa correlação entre os dados analisados se comparamos
com a correlação das mesmas variáveis para os 10 municípios mais desenvolvidos, nesse caso, os
gastos com Educação no ensino fundamental impacta no desenvolvimento municipal de forma
moderada. Essas duas situações gera uma dúvida a indagar: Porque apenas os municípios menos
desenvolvidos apresenta correlação fraca entre gastos versus desenvolvimento? Essa suspeita
pode estar relacionada a administração, ou melhor, a ausência de uma boa gestão capaz de
racionalizar com efetividade os recursos à disposição.
Portanto, analisando os dois casos, quando se fala em gastos municipais com educação
fundamental, a situação para os municípios menos desenvolvidos é um caso intrigante e pode
estar relacionado a administração, ou melhor, a ausência de uma boa gestão capaz de
racionalizar com efetividade os recursos à disposição. No entanto, nos municípios mais
desenvolvidos, a dependência da utilização dos recursos financeiros para obtenção dos
resultados de desenvolvimento é negativa moderada, nesse caso, o cenário muda, pois existem
municípios gastando menos e com melhor desenvolvimento do que outros, caracterizando, no
que concerne ao desenvolvimento municipal, uma situação contundente, justificando o caso em
que os recursos aplicados na educação não necessariamente irá refletir em resultados, pelo
contrário, analisando os coeficientes de correlação, por serem negativos, implica informar que
gastos na educação e desenvolvimento segue caminho opostos.
Mas como isso pode ser possível? Na realidade o autor não está enfatizando que o
caminhe para melhoria no desenvolvimento municipal é deixar de aplicar recursos financeiros no
ensino, não é isso! Na verdade ele chama a atenção para um problema identificado ao comparar
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os dados analisados, os achados demonstram que os municípios mais desenvolvidos tendem
converter melhor investimento em incremento.
OS 10 MENOS DESENVOLVIDOS

Municípios do RN IFDM (2009)

Gastos per capta
com Ensino
Fundamental
(FIBRA 2009)

OS 10 MAIS DESENVOLVIDOS

Municípios do RN IFDM (2009)

Gastos per capta
com Ensino
Fundamental
(FIBRA 2009)

Coronel Ezequiel

0,5327

R$ 2.146,63

Natal

0,8012

R$ 337,17

Nísia Floresta

0,5303

R$ 1.753,94

Mossoró

0,7364

R$ 1.202,76

Parazinho

0,5226

R$ 1.980,23

Apodi

0,7201

R$ 1.948,94

Poço Branco

0,5214

R$ 1.398,29

Parnamirim

0,7196

R$ 2.080,06

Paraú

0,5128

R$ 2.355,21

Itaú

0,6991

R$ 2.462,77

Jardim de
Angicos

0,5107

R$ 2.010,36

Acari

0,6958

R$ 1.818,04

Pilões

0,5095

R$ 2.376,57

Campo Redondo

0,6942

R$ 1.825,19

Espírito Santo

0,5028

R$ 1.449,84

Pau dos Ferros

0,6924

R$ 950,63

Antônio Martins

0,4948

R$ 2.377,29

Major Sales

0,6913

R$ 1.314,75

São Miguel do
Gostoso

0,4671

R$ 2.255,28

Ipueira

0,6911

R$ 4.856,01

Média:

0,51047

2010,364

Média:

0,71412

1879,632

Mediana

0,51175

2078,495

Mediana

0,69745

1821,615

Desvio padrão

0,01928085

368,4344687

Desvio padrão

0,03436014

1214,271136

Correlação

‐0,324327835

Correlação

‐0,505666192

Tabela 3 ‐ Apresentação dos 10 menos e os 10 mais desenvolvidos correlacionando os gastos.
Fonte: dados próprios

A tabela 3 apresentada a seguir contém do lado esquerdo as dez cidades que atingiram os
menores índices de desenvolvimento municipal, ficando bem abaixo da média de 0,71412 das 10
cidades mais desenvolvidas, mesmo assim, os gastos per capta com Educação no ensino
fundamental foram superiores à média dos gastos nas 10 mais desenvolvidas (7 cidades gastaram
acima da média). Vejamos o caso da cidade de Antonio Martins, a segunda cidade menos
desenvolvida, gastou por aluno aproximadamente R$ 2.377,29 e obteve uma avaliação de
desenvolvimento Municipal de apenas 0,4948. Temos também o caso da cidade “lanterninha”,
São Miguel do Gostoso, cidade considerada com pior índice de desenvolvimento, chegou a gastar
R$ 2.225,28 e obteve IFDM de apenas 0,467.
Quando e verificado as dez cidades mais desenvolvidas, a situação se inverte, a maioria
delas apresentaram gastos com Educação no ensino fundamental valores inferiores à média das
menos desenvolvidas (das 10 MAIS desenvolvidas, sete gastaram abaixo da média). É o caso de
Major Sales, situado na região do Alto Oeste potiguar, a uma distância de 427 quilômetros da
capital do estado, Natal, apresentou um IFDM de 0,6911 e um gasto bem inferior à média
apresentada. Liderando o ranking das mais desenvolvidas está Natal, atingindo índice de
desenvolvimento de 0,8012 com um gasto de apenas R$ 337,17 por aluno do ensino
fundamental.
Portanto, é fato! Gasto com a Educação na realidade dos municípios pesquisados, não
necessariamente, reflete em bons resultados de desenvolvimento. Esses exemplos apontam para
um problema pertinente a gestão dos recursos, mesmo aplicando boas quantias na educação,
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não obtiveram efetividade em suas ações no que concerne a melhoria do desenvolvimento
municipal. Essa incógnita, provavelmente não será respondida nesse neste presente trabalho,
por se tratar de um estudo de caso que aborda apenas três variáveis, sendo insuficiente
mediante a um tema tão complexo, mas tem a intenção de fomentar discursões sobre o tema
estudado.
Quando comparamos o IFDM nos “10 MENOS” e os “10 MAIS” municípios desenvolvidos
em relação ao IDEB (tabela 4), verifica‐se nessa situação, que os dois grupos estudados obtiveram
uma correlação “fraca negativa”, sinalizando uma equiparação nos resultados. Nesse caso,
devido ao grau de correlação entre os domínios afins analisados. Deve‐se lembrar de que as
correlações foram negativas em razão das características dos das variáveis analisadas, reforçando
a ideia de que, caso o Gestor pretenda utilizar como plataforma de governo a melhoria do
Desenvolvimento Municipal em face a Educação, um dos caminhos a priorizar é a melhoria na
gestão dos recurso em vez de simplesmente atacar a falta deles
OS 10 MENOS DESENVOLVIDOS

OS 10 MAIS DESENVOLVIDOS

Municípios do RN

IFDM
(2009)

IDEB
(2009)

Municípios do RN

IFDM
(2009)

IDEB
(2009)

Coronel Ezequiel

0,5327

3,2

Natal

0,8012

3,7

Nísia Floresta

0,5303

3,4

Mossoró

0,7364

4,1

Parazinho

0,5226

2,6

Apodi

0,7201

4,1

Poço Branco

0,5214

2,9

Parnamirim

0,7196

4

Paraú

0,5128

2,6

Itaú

0,6991

4

Jardim de Angicos

0,5107

2,6

Acari

0,6958

4,8

Pilões

0,5095

2,7

Campo Redondo

0,6942

3,7

Espírito Santo

0,5028

2,3

Pau dos Ferros

0,6924

3,7

Antônio Martins

0,4948

3,1

Major Sales

0,6913

3,7

São Miguel do
Gostoso

0,4671

3,4

Ipueira

0,6911

4

Média:

0,51047

2,88

Média:

0,71412

3,98

Mediana

0,51175

2,8

Mediana

0,69745

4

Desvio padrão

0,019281

0,379473

Desvio padrão

0,03436

0,335989

‐0,11915
‐0,17917
Correlação
Correlação
Tabela 4 ‐ Apresentação dos 10 menos e os 10 mais desenvolvidos correlacionando com IDEB.
Fonte: dados próprios

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Após analisar as variáveis dos dois grupos estudados foi possível compara os municípios
mais desenvolvidos em relação aos com os menores desempenho. Com isso, foi possível
identificar um fato surpreendente, todas as correlações entre Gastos per capta com Ensino
Fundamental e o IFDM apresentaram polarização negativa, portanto, alterando um dessas variáveis a
outra sofrerá influencia inversa.
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Essa afirmativa implicar deduzir que o resultado com a aplicação dos recursos (inputs), nesse
caso, a relação do IFDM (outputs) em face aos Gastos per capta com Ensino Fundamental (inputs)
é contrária, essa correlação intriga e permite levantar algumas suspeitas: Será que os recursos
foram utilizados para outra prioridade municipal? Foram destinados a outros fins antes de serem
efetivadas as Políticas Públicas? Foram mal administrados, gerando pouco efeito social?
Pesquisando na internet informações referentes ao período de 01 de janeiro de 2008 até 31 de
dezembro de 2009 a respeito dos munícipios que obtiveram piores resultados (conforme IFDM)
foram encontradas algumas informações que podem nortear a qual suspeita é mais plausível.
Em 04/12/2009 foi publicado a seguinte matéria “Sete ex‐prefeitos do estado são
condenados a devolver R$ 2 milhões” (DNOLINE, 2009) nela vem a informação que o Tribunal de
Contas do Estado detectou irregularidades praticadas por gestores municipais do RN na área da
educação e os recursos devolvidos superam R$ 2 milhões, relativos ao Fundef. Entre os acusados
está o ex‐prefeito de São Miguel do Gostoso (o município com pior IFDM), João Wilson Teixeira
Néri, que conforme a matéria, “deve pagar R$ 1,28 milhão” aos cofres públicos.
Outro caso envolvendo desvio dos recursos públicos do Fundeb referente ao exercício de
2009 encontra‐se disponível no sítio do TCE/RN (2009), o material intitulado “Ex‐prefeitos de
Espírito Santo e São José do Campestre são condenados a devolver mais de R$ 980 mil” trás,
entre outros conteúdos, a seguinte informação:
Em vista da ausência de prestação de contas das despesas efetuadas
com recursos do Fundeb e do FPM no período de 21 de maio a 21 de agosto de
2009, a prestação de contas foi considerada irregular, sendo o voto pela
restituição aos cofres públicos da quantia de R$ 317.741,94, resultante do
somatório de R$ 210.422,89 desaparecidos da conta bancária vinculada ao
Fundeb e R$ 107.319,05, que, inexplicavelmente, fora usurpado da conta
reservada ao recurso do FPM.

Esses dois ex‐prefeitos eram gestores de cidades com o IFDM abaixo da média. Baseado
nessas informações é possível identificar a existência de uma administração falha, prejudicando a
efetivação da aplicação dos recursos (inputs).
Portanto, diante desses resultados que nos proporcionaram uma visão mais crítica sobre a
problemática estudada, são possíveis, agora, proferir com maior propriedade que a falta de uma
boa gestão interfere nos resultados e onera as contas públicas bem mais nos grupo menos
desenvolvido do que nos 10 com maior IFDM. Com isso, segue uma recomendação para os
Gestores Municipais que pretendam melhorar seus resultados sociais: Criem em seu município
um quadro funcional multidiciplinar de profissionais munidos de habitardes técnicas, humanas e
conceituais capazes de orientar o prefeito na tomada das decisões.
Foi possível perceber também que o investimento no campo social para melhorar dos
Índices de Desenvolvimento Municipal é imprescindível e devem ser inquestionavelmente
defendidos por toda população e todas as esferas Governamentais, pois é fato que um dos
indicadores dessa pesquisa (IFDM) tem em sua composição, variáveis que abordam Emprego e
Renda, Educação e Saúde. Cabendo aos órgãos que controlam as contas municipais o papel
fiscalizador bem como as câmeras de vereados, a população, certamente o papel maior é
confiado, nesse contexto, cabe a ela denunciar as irregularidades cometidas pelos seus
representantes.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo analisar e discutir a
contribuição dos modelos exponenciais de Holt –
Winters e modelo SARIMA para previsão do Índice
Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBOVESPA para o ano
de 2014. Para o alcance desse objetivo, realizou‐se uma
pesquisa bibliográfica e documental, de natureza
exploratória, com uma abordagem quantitativa,
analítica e descritiva. Os resultados evidenciaram que
para períodos curtos (até 6 meses) o método de SARIMA
(2,1,1) x (0,1,1) explica melhor do que o método de Holt
– Winters e para períodos longos (a partir de 6 meses),o

modelo de Holt‐ Winters explica melhor que o modelo
SARIMA (2,1,1) x (0,1,1). Por fim, sugere‐se que outros
modelos sejam testados, verificando tanto sua
adequação, como também para que as previsões sejam
os mais sensíveis possíveis, diminuindo assim a
diferença entre os valores previstos e reais.

PALAVRAS‐CHAVE: Modelo Holt‐Winters; Modelo SARIMA; Índice Carbono Eficiente (ICO2).

CARBON EFFICIENT INDEX (ICO2) OF BM&FBOVESPA AND PREDICTION OF TIME SERIES: AN
ANALYSIS FROM THE EXPONENTIAL SMOOTHING MODELS HOLT ‐ WINTERS AND SARIMA
MODEL TO FORECAST ICO2 IN 2014
ABSTRACT
In this study we aim to analyze and discuss the
contribution of Holt‐Winters’ exponential models and
SARIMA model to forecast of BM&FBOVESPA ICO2 for
2014. In order to do so, we carried out a documentary
and bibliographical research; it is exploratory, analytical
and descriptive. The outcomes evinced that for short‐
time periods (up to 6 months) SARIMA method (2,1,1) x
(0,1,1) expains better than Holt‐Winters’ method; and

for long‐time periods, Holt‐Winters’ method explains
better than SARIMA method (2,1,1) x (0,1,1). Finally, we
suggest that other models are tested to check out their
suitability, and that forecasts are more sensible and
reduce the difference between estimated and real
values.

KEY‐WORDS: Holt-Winters model; SARIMA model; Carbon Efficient Index (ICO2).
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ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) DA BM&FBOVESPA E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS:
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS MODELOS DE ALISAMENTO EXPONENCIAL DE HOLT – WINTERS E
MODELO SARIMA PARA PREVISÃO DO ICO2 NO ANO DE 2014
INTRODUÇÃO
O uso exacerbado de combustíveis fósseis, responsável pela alimentação da maioria das tecnologias
usadas nos processos produtivos têm contribuído para alterações climáticas, em virtude do grande
volume de emissões que vêm emitindo para a atmosfera de Gases de Efeito Estufa (GEE) provocando
impactos significativos na sociedade, principalmente em virtude do aumento de fenômenos naturais, tais
como tsunamis, furacões, dentre outros (IPCC, 2013).
Nesse cenário, a redução na geração de carbono tem sido uma das principais pautas de discussões
no âmbito da Governança Ambiental Global (GAG), motivo pelo qual tem mobilizado governos, empresas,
sociedade civil e organizações não governamentais (ONGs) com o propósito de formular e propor medidas
para conter o cenário atual. Os impactos gerados pela mudança do clima já são estimados e ameaçam
cada vez mais os negócios de diversas empresas e o modo de vida de inúmeras populações (IPCC, 2013).
Particularmente para as empresas mais poluentes, esse cenário tem apresentado riscos de
negócios, riscos financeiros e riscos físicos, colocando em discussão como as empresas devem formular
suas estratégias levando em consideração as variáveis ambientais. Para Barbosa, Altoea, Silva et al,(2013)
e Page, Hurtt e Thomson,(2013) esse contexto exige das empresas a prestação de contas de suas
atividades para os stakeholders, por meio de um instrumento que descreva como a empresa tem
enfrentado os problemas das mudanças climáticas, bem como, que preste contas de como estão
gerenciando os seus impactos no meio ambiente.
Assim, vêm emergindo no mercado instrumentos econômicos a saber: o mercado de carbono para
comercialização de créditos de carbono, inventários de emissões, índice de sustentabilidade criado pelo
mercado financeiro, fundos de investimentos referenciados em índices de mercado, dentre outros. De
acordo com Labatt e White (2007) emergiram no âmbito das finanças de climáticas, cujo contexto
constitui‐se na viabilização de financiamentos/investimentos com foco na mitigação e/ou redução dos
riscos apresentados pelas mudanças climáticas.Uma das iniciativas dentre as elencadas anteriormente,
destaca‐se os índices de sustentabilidade, criados pelo mercado financeiro no âmbito internacional e
nacional, que visam classificar e evidenciar as empresas referências e/ou líderes em práticas sustentáveis
de gestão.
No âmbito internacional, destacam‐se os seguintes índices: O Índice de Dow Jones de
Sustentabilidade da Bolsa de Nova York; o índice FTSE 4good em Londres, o índice JSE na África do Sul; e o
índice CarbonEffcient Index (CEI) da Bolsa de Nova York. Já no âmbito nacional os índices existentes até o
momento criados são: Índice de Sustentabilidade Empresarial e o Índice de Carbono Eficiente (ICO2), foco
da presente pesquisa (SOUZA, ANDRADE, GOMES et al, 2013; BM&FBOVESPA, 2013).
O Índice de Carbono Eficiente (ICO2), criado em 2010 pela Bolsa de Mercadoria e Futuros e Bolsa
de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) é um dos novos instrumentos de mercado criado no Brasil, baseado no
modelo americano CarbonEffcient Index (CEI),e tem por objetivo medir a eficiência da empresa em termos
de emissão de carbono, levando em consideração, para tal, o volume de emissão da empresa e o
faturamento bruto em determinado período.
O fato é que o ICO2 é um índice relativamente novo no mercado financeiro, motivo pelo qual
existe baixo volume de informações disponíveis sobre o seu comportamento, bem como, as tendências e
previsões da performance.O uso de técnicas estatísticas no âmbito das finanças corporativas tem sido
constantemente utilizado no sentido de tentar estudar o comportamento de variáveis, bem como, buscar
entender as previsões relacionadas com as variáveis analisadas.
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Para tal destacam‐se o uso de técnicas de previsibilidade que são utilizadas para projetar o
comportamento de variáveis no tempo, principalmente as relacionadas com recursos financeiros, que
servem de suporte para analistas no mercado financeiro. Nesse sentido, considerando que até o
momento não se identificou pesquisas que procuram compreender o comportamento do ICO2 em relação
a sua performance no tempo, a pesquisa tem por objetivo Analisar e discutira contribuição dos modelos
exponencial de Holt – Winters e modelo SARIMA para previsão do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da
BM&FBOVESPA para o ano de 2014.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização do Objeto de Estudo:
A pesquisa teve como objetivo analisar e discutira contribuição dos modelos exponencial
de Holt – Winters e modelo SARIMA para previsão do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da
BM&FBOVESPA para o ano de 2014. Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica e
documental, de natureza exploratória, com uma abordagem quantitativa, analítica e descritiva
com vistas a prever os valores dos pontos do ICO2 para o ano de 2014.
Assim, foram consultados periódicos nacionais e internacionais, bem como livros, teses e
dissertações para a formação da revisão teórica da pesquisa. Para a obtenção dos dados do ICO2,
os mesmos foram extraídos do site da BM&FBOVESPA, no período de setembro de 2010 a
dezembro de 2013 com vista a alcançar os objetivos propostos.
Por se tratar de um número relativamente pequeno, um censo foi realizado para se obter
os resultados desta pesquisa, diminuindo assim os riscos com inferências. A população
investigada é composta por sua maioria do setor financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa,
ItaúUnibanco, Santander, BM&FBOVESPA e Cielo), com a quantidade teórica de 11.497.069.044
ações, posteriormente o setor de bebidas (AmBev S/A), com a quantidade teórica de
4.414.020.640 ações e em terceiro lugar, o setor de mineração, representado pela Vale, com
1.573.548.594 ações. A Braskem é a empresa que possui menos ações, sendo dona de
111.826.636 delas.
Etapas e Procedimento metodológico:
Por se tratar de uma análise estatística complexa, o primeiro passo deste trabalho foi
buscar um modelo que pudesse prever da melhor maneira possível, minimizando os erros. Sendo
assim, uma análise estatística foi realizada primeiro. Para tal, utilizou‐se softwares R e o SPSS.
Sendo o primeiro para todos os resultados e o segundo para os testes estatísticos para
verificação de tendência e sazonalidade. Esta escolha foi argumentada na simplicidade de ambos
nos respectivos aspectos.
Após os uma análise descritiva do conjunto de dados referentes aos pontos médios do
ICO2,verificou‐se a possibilidade de se prosseguir com o trabalho, já que as previsões foram
feitas e os métodos escolhidos. Esta escolha levou em consideração os menores erros possíveis
entre os dois métodos (Holt – Winters e SARIMA (2,1,1) x (0,1,1)),sendo usado o EQM (Erro
Quadrático Médio) para medir estes erros.Estes dois métodos foram escolhidos a partir dos
testes estatísticos que confirmam tendência e sazonalidade. Esta etapa foi concluída na primeira
semana de estudo.
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O segundo passo se resume na busca dos referenciais teóricos, buscando conforme a
revisão de literatura que serviu de base para análise dos resultados. Na terceira etapa, faz‐se a
análise e discussão dos resultados, verificando qual dos modelos melhor se adéqua a previsão do
ICO2, bem como destacando sua importância e aplicações no mercado financeiro.
Para que os objetivos específicos fossem alcançados, pesquisas foram realizadas a fim de
descrever o objeto de estudo, neste caso o ICO2. Sabendo quão importante é para tomada de
decisões, os dados provenientes do fechamento dos pontos médios do ICO2 foram analisados
estatisticamente, descrevendo assim, o conjunto de dados composto pela soma dos pontos
médios de todas as empresas contidas no Índice. Após esta descrição, uma análise de Séries
Temporais foi realizada e os resultados foram analisados, sendo estatisticamente possível realizar
as previsões dos pontos do Índice de Carbono Eficiente (ICO2).
A previsão dos pontos para as empresas participantes consiste em poder utilizar os
mesmos para orientação e investimentos perante tomadas de decisões, junto a isto,explicitando
a contribuição dos modelos para se chegar a estes resultados e para utilizar os métodos como
ferramenta para as decisões futuras, pois deste modo, a variabilidade dos dados é
diminuída,aumentando as chances de acerto para um determinado controle sobre as
consequências do investimento.
Para se trabalhar com uma análise de séries temporais alguns cuidados devem ser
tomados, são eles, de acordo com Morettin & Toloi (2006):
Verificar se o conjunto de dados se trata de uma série com tendência e sazonalidade
Uma tendência em dados estatísticos significa um movimento evolutivo que traduz a
influência de fatores que fazem com que o fenômeno tenha a sua intensidade aumentada ou
diminuída com o passar do tempo. Esta componente se caracteriza, portanto, como um
movimento ascendente ou descendente de longa duração. Quando a série temporal não
apresenta qualquer tendência ascendente ou descendente ela é denominada série estacionária
(Morettin, Toloi. 2006). E a sazonalidade pode ser descrita como um movimento oscilatório de
curta duração (inferior a um ano) que traduz a influência de fatores cuja atuação é periódica, no
sentido de aumentar ou diminuir a intensidade do fenômeno (Morettin, Toloi. 2006)
O teste de Wald – Wolfowitz foi utilizado para se verificar a tendência nos dados e traz
como hipóteses (Morettin, Toloi. 2006):
H0 = Não existe tendência
H1 = Existe tendência
O teste de Kruskal‐Wallis é realizado a fim de se verificar a sazonalidade de um conjunto
de dados e traz como hipóteses (Morettin, Toloi. 2006):
H0 = Não existe sazonalidade
H1 = Existe sazonalidade
Para todos os testes deste trabalho, o valor de α será 5%.
a) Definir os métodos que serão usados nas análises
Após saber os componentes contidos na Série (tendência + sazonalidade), os métodos
que serão usados para as previsões serão analisados. Dois métodos foram escolhidos e
comparados posteriormente para se decidir qual explicará melhor as previsões, são eles:
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Alisamento Exponencial de Holt – Winters e Modelo SARIMA, proveniente da metodologia Box
&Jenkis (Morettin, Toloi, 2006).
Outros métodos não foram escolhidos por que estes são usados exclusivamente para
séries com tendência + sazonalidade. Dois métodos foram usados para diminuir os possíveis
erros e enriquecer o trabalho, quais sejam:
b) Alisamento Exponencial de Holt – Winters
Este método é usado quando se pretende fazer previsões para séries com sazonalidade.
Um modelo será ajustado levando em consideração os parâmetros de suavização e os
coeficientes provenientes de cada previsão. Trata‐se de um algoritmo para ser usado com Séries
com efeito sazonal (quando a série apresenta flutuações constantes, recebe o nome de efeito
sazonal aditivo). E os parâmetros para as previsões são (Morettin e Toloi. 2006):
t= 1,2, 3, ... , N
equação (1)
Onde neste modelo encontram‐se , que é a média da variável, , que é o efeito
sazonal, , que é a tendência e que é o ruído.
A forma de recorrência do algoritmo é dada por:
equação (2)
equação (3)
equação (4)
o fator sazonal. 0 < α < 1; 0

Em que representa o nível, representa a tendência e o
<β<1e0<γ<1
As previsões são obtidas a partir das seguintes expressões:
,h= 1, 2,3 , ... , s
equação (5)
,h= s+1,...,2s
equação (6)
as atualizações das previsões são feitas através
Quando se tem uma nova observação
das equações:
equação (7)
equação (8)
equação (9)
E a previsão para a nova observação será:
, h= 1, 2,3 , ... , s+1
,h= s+2,...,2s+1

equação (10)
equação (11)

c) Metodologia Box &Jenkis – Sarima
É uma modelagem bastante utilizada na análise de modelos paramétricos e a estratégia
para a construção do modelo será baseada em um ciclo iterativo (Morettin e Toloi, 2006).
Quanto a esse ciclo, para este método, há a possibilidade de que haja outros modelos que
satisfaçam o objetivo deste trabalho.
Os estágios deste ciclo são apresentados a seguir:
1. Especificação: uma classe geral de modelos é considerada para análise.
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2. Identificação: identifica um modelo, com base na análise da autocorrelação,
autocorrelações parciais e outros critérios;
3. Estimação: estimar os parâmetros do modelo identificados.
4. Verificação ou diagnóstico do modelo ajustado: realizar análise dos resíduos.
A Especificação neste trabalho é em volta ao Método Box &Jenkins SARIMA, já que a Série
tem tendência e Sazonalidade. Para identificar o modelo, a auto correlação e auto correlação
parcial dos dados foram analisadas, tendenciando a escolha possível dos parâmetros, ou seja, (P,
D, Q) X (p, d, q).
Há um logaritmo que fornece possíveis valores para o P e o Q, o valor do D é o valor
referente a quantidade de diferenças que foram usadas para tornar a série estacionária, o P e o Q
são achados no programa. Por ser algo subjetivo, tem de haver critérios para ajudar a selecionar
o melhor modelo. Neste trabalho o critério para os parâmetros será o AIC (Akaike Information
Criteria), tendo em vista a sua facilidade de implementação e os bons resultados obtidos.
Após alguns valores do AIC (sendo estes os menores possíveis), alguns parâmetros são escolhidos
para que através de uma combinação dos valores de (p, d, q) um modelo seja escolhido para
realizar as previsões. Portanto, o gráfico fornece o valor de D, o algoritmo fornece os valores de P
e Q e há várias tentativas das combinações possíveis para se obter os valores de p e q. Neste
trabalho foram ajustados primeiramente 3 modelos para P e Q e 12 modelos para p e q.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa teve como objetivo analisar e discutira contribuição dos modelos exponencial
de Holt – Winters e modelo SARIMA para previsãodo Índice Carbono Eficiente (ICO2) da
BM&FBOVESPA para o ano de 2014. O Índice de Carbono Eficiente (ICO2) leva em consideração
as toneladas de CO2 e a receita bruta, em milhões de reais, auferidas no ano de referência
(BM&FBOVESPA,2010).Estes pontos referem‐se à média dos pontos diários de todas as empresas
que compõe o Índice.
O fechamento de pontos do ICO2 no período de set/10 a dez/13 variou de 910,0
pontos(mês de agosto 2011) até 1222,0 pontos (mês de Janeiro de 2013). Esta pontuação foi em
média 1092,0 para o período e metade do mesmo apresentou até 1100,0 pontos. Pontuações
entre 1136 e 1222 foram obtidas em 25% dos meses contidos no período, assim como
pontuações entre 910,1 e 1046,0. Uma das possíveis explicações para esta variação pode ser
resultado da troca de carteira, que ocorre a cada quadrimestre (BM&FBOVESPA. 2013).
O teste Wald – Wolfowitz confirmou a tendência dos dados (p valor 0,006 e α=5%) e o
teste de Kruskal‐Wallis aponta sazonalidade dos dados (p valor de 1.382e‐14). Logo, a série de
dados referentes à pontuação de fechamento do ICO2 tem tendência crescente e sazonalidade.
Esta tendência crescente deve estar relacionada à imagem de politicamente correta que precisa
ser passada aos stakeholders sobre o comportamento da empresa quanto às questões
ambientais e a sazonalidade presente, pode ser explicada pela mudança na carteira e a
imaturidade do Índice perante aos demais (Barbosa, Altoéa, Silva e Almeida. 2013).
Vários modelos poderão ser ajustados desde que se respeite a condição de um conjunto
de dados com tendência e com sazonalidade. Usando um procedimento estatístico – Lowess ‐
pode‐se observar os quesitos tendência, sazonalidade e resíduo. Estes quesitos ajudarão a fazer
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as previsões de acordo com o modelo ideal, diminuindo os possíveis erros e aproximando os
valores reais dos previstos
Dois métodos serão usados para as previsões para 3,6, 9 e 12 meses,são eles: Holt ‐
Winteres e Sarima (já que há tendência e sazonalidade). Para cada período, o EQM (Erro
Quadrático Médio) será calculado e assim escolher o melhor método para aquele período. Para
calcular o EQM, é necessário saber o valor previsto e o valor real. Como ainda não se tem o valor
real (é o que se pretende prever), os dados provenientes dos últimos 3, 6, 9 e 12 meses serão
retirados a fim de se fazer previsões para eles e assim ter os valores reais e previstos, ou seja,
para prever 3 meses,a nova série temporal será de Set 2010 a Set 2013, assim ,as previsões de
Out,Nov e Dez serão usadas para verificar a qualidade da previsão. Os dados reais vão de
Setembro 2010 à Dezembro 2013.
Suavização Exponencial Sazonal de Holt‐Winters
A seguir, são apresentados os valores provenientes do método de previsão HOLT –
WHINTERS. Na Tabela 1 encontram‐se os valores reais e os valores previstos para 3, 6, 9 e 12
meses e o EQM por período, respectivamente.
Tabela 1 ‐ Valores reais e previstos para os 12 últimos meses
Período
Jan/2013
Fev/2013
Mar/2013
Abr/2013
Mai/2013
Jun/2013
Jul/2013
Ago/2013
Set/2013
Out/2013
Nov/ 2013

Valores
Reais
1.222,12
1.184,90
1.179,35
1.151,49
1.176,55
1.088,41
1.069,79
1.101,46
1.159,64
1.192,64
1.178,92

Valores Previstos
3 meses
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.087,104
1.106,359

Valores Previstos
6 meses
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.120,492
1.049,227
1.061,218
1.052,813
1.076,253

Valores Previstos
9 meses
‐
‐
‐
1.190,811
1.161,953
1.160,842
1.152,868
1.070,124
1.090,012
1.084,858
1.109,211

Dez/2013
1.131,45
1.147,774
1.112,643
1.143,343
EQM
5.556,473
7.571,946
4.039, 479
Fonte: Elaborado pelos Autores (2014) a partir dos dados da pesquisa

Valores Previstos
12 meses
1.240, 538
1.314, 253
1.260, 041
1.316, 950
1.313, 778
1.331, 212
1.337, 239
1.256, 335
1.311, 780
1.331, 309
1.376, 838
1.427, 247
35.723,9

Método de Box &Jenkins
A priori, um modelo será buscado entre os diversos modelos possíveis e para se iniciar esta
seleção, uma análise gráfica é feita para se saber o número de diferenças (método de tornar uma série
estacionária) necessárias para diminuir a variabilidade dos dados. Os resultados da análise gráfica são
satisfatórios e diz que é necessário apenas uma diferença para tornar a série estacionária, Ver Tabela 2:
Tabela 2 ‐ Variabilidade dos dados perante as diferenças.
Diferenças Variância
0
5066, 978
1
1885, 337
2
2976, 697
Fonte: Elaborado pelos Autores (2014) a partir dos dados da pesquisa
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Acima, tem‐se os valores das variabilidades dos pontos médios do ICO2 ao aplicar as diferenças no
conjunto de dados. Observa‐se que ao aplicar uma diferença a variabilidade é menor (1885,34). Este
procedimento é necessário para que se diminua o leque dos possíveis modelos a serem ajustados para
explicar o comportamento da série. Como a variabilidade dos dados diminui ao se aplicar uma diferença,
então, esta será feita. Os parâmetros para se ajustar um modelo Sarima são os P,D e Q, onde o D se refere
ao número de diferenças realizadas e o P e o Q são resultantes de uma variação que reproduz um valor
AIC, sendo este um critério para escolha dos valores destes parâmetros. Ver Tabela 12 para os resultados
dos AICs das combinações possíveis:
Tabela 3 ‐ Valores dos AICs das possíveis combinações de P e Q, sendo o D = 1.
1
2
3
4
1
NA
406, 3851 408, 1866 408, 5926
2 406, 7183 408, 3284 407, 0266 408, 5422
3 407, 7247 406, 3292 408, 2739 410, 1540
4 408, 4495 408, 2652 409, 6471 411, 6717
Fonte: Elaborado pelos Autores (2014) a partir dos dados da pesquisa

Esta tabela mostra como obter os possíveis valores de P e Q, Sendo o P encontrado na linha e o Q
encontrado na coluna. Este procedimento consiste em identificar as combinações que resultam no menor
AIC. Foram escolhidas 3 combinações para se iniciar uma nova busca de novos parâmetros.
Serão escolhidos os parâmetros que originam os menores AICs, são eles:
a‐
P=3, D=1 e Q= 2
b‐
P=1, D=1 e Q=2
c‐
P=2, D=1 e Q=1
Posteriormente, outros parâmetros serão escolhidos através das combinações destes valores
acima, sendo escolhido sempre o parâmetro de menor AIC. Esta etapa necessitou de 20 combinações para
a escolha de um único modelo.
Portanto, as previsões serão realizadas com os parâmetros (2, 1,1) e (0, 1,1).
Portanto, as previsões serão realizadas com os parâmetros (2, 1,1) e (0, 1,1).
Tabela 4 ‐ Valores reais e previstos para os 12 últimos meses
Período
Jan/2013
Fev/2013
Mar/2013
Abr/2013
Mai/2013
Jun/2013
Jul/2013
Ago/2013
Set/2013
Out/2013
Nov/ 2013

Valores
Reais
1.222,12
1.184,90
1.179,35
1.151,49
1.176,55
1.088,41
1.069,79
1.101,46
1.159,64
1.192,64
1.178,92

Valores Previstos
3 meses
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.160,645
1.162,672

Valores Previstos
6 meses
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.052,857
1.032,956
1.087,686
1.116,081
1.130,330

Valores Previstos
9 meses
‐
‐
‐
1.052,857
1.032,956
1.087,686
1.116,081
1.180,126
1.168,411
1.186,327
1.130,330

Dez/2013
1.131,45
1.186,614
1.145,671
1.145,671
EQM
1.443,58
3.096,90
4.595,49
Fonte: Elaborado pelos Autores (2014) a partir dos dados da pesquisa

Valores Previstos
12 meses
1.227,645
1.356,746
1.425,761
1.352,575
1.264,625
1.245,647
1.274,250
1.392,009
1.392,957
1.377,838
1.380,299
1.434,520
42.546,54

Comparação entre os modelos AEHW e SARIMA (2,1,1) x (0,1,1)
Após o cálculo dos EQMs (Ver Tabela 5), um modelo será escolhido por período para representar a
previsão dos dados.
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Tabela 5 ‐ Valores dos EQMs oriundos dos respectivos métodos:
Período
Holt‐ Winters
Sarima
3 meses
5.556,473
1.443,58
6 meses
7.571,946
3.096,90
9 meses
4.039,479
4.595,49
12 meses
35.723,9
42.546,54
Fonte: Elaborado pelos Autores (2014) a partir dos dados da pesquisa

Esta tabela contem os valores dos EQMs calculados anteriormente e seus respectivos métodos
para que se haja uma comparação para escolha do método para um determinado período.
Como o critério de escolha é possuir o menor valor do EQM,tem‐se que:
1.
O método de Box &Jenkins será utilizado para previsões curtas, ou seja, Janeiro, Fevereiro,
Março, Abril, Maio e Junho de 2014.
2.
O método de Holt‐Winters será utilizado para previsões longas, ou seja, Julho, Agosto,
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014.

CONCLUSÃO
A pesquisa teve como objetivo analisar e discutira contribuição dos modelos exponencial
de Holt – Winters e modelo SARIMA para previsão do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da
BM&FBOVESPA para o ano de 2014. O uso de modelo de previsão que, particularmente, é
bastante utilizado para previsão de dados da economia, também é de suma importância para
subsidiar a tomada de decisão por parte dos investidores que acreditam que as empresas que
possuem práticas de sustentabilidade podem oferecer‐lhes uma melhor rentabilidade.
Assim, para analisar e discutir a contribuição dos modelos escolhidos, os dados do ICO2
foram descritos estatisticamente e observou‐se que a série se comporta de forma crescente e
sazonal e após as análises de Séries Temporais, baseado nos modelos de Holt‐Winters e SARIMA
percebe‐se que os mesmos são suficientes para estimar o comportamento do ICO2 e com
previsões próximas aos verdadeiros valores.
Para os seis primeiros meses do ano de 2014, o método utilizado para as previsões é o
SARIMA (2,1,1) x (0,1,1) e para os seis últimos meses do ano de 2014, o método utilizado para as
previsões é o de Holt – Winters, sendo estes escolhidos pelo critério do menor Erro Quadrático
Médio (EQM).
Para as empresas participantes da carteira do ICO2, estas previsões permitem afirmar que
os pontos médios não são discrepantes, passando mais segurança sobre a estabilidade do ICO2.
Portanto, para tomada de decisões por parte dos investidores que investem em fundos
referenciados no ICO2, os modelos Holt – Winters e SARIMA darão precisões sensíveis para o ano
de 2014. Por fim, o modelo exponencial de Holt – Winters e modelo SARIMA foram usados para
previsão do Índice Carbono Eficientes (ICO2) da BM&FBOVESPA para o ano de 2014.
As limitações deste trabalho referem‐se ao número pequeno de amostra (mas não
insuficiente), ao país e Índices escolhidos e por fim, à escolha dos métodos para as previsões
(esta limitação foi diminuída em função da diferença pequena entre o previsto e o real do mês de
Janeiro de 2014), sugerindo assim para trabalhos futuros, uma série maior e mais modelos
SARIMA para serem avaliados, além de uma análise envolvendo outros índices para se avaliar o
crescimento no decorrer do tempo.
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RESUMO
A adoção de boas práticas de governança corporativa
(GC) vem sendo cada vez mais adotadas pelas empresas
de capital aberto, contribuindo para o desenvolvimento
da economia e para a transparência na gestão dos
negócios. Diante desse contexto, este trabalho tem
como objetivo analisar a relação entre os níveis
diferenciados de GC com o endividamento e o
desempenho das empresas listadas na BM&FBovespa.
Para tanto, a amostra da pesquisa foi composta por
todas as empresas não financeiras listadas nos níveis 1,
2 e Novo Mercado de GC, no período de 2010 a 2012.
Para a análise dos dados, utilizou‐se técnicas de

estatística
descritivas,
teste
de
normalidade
(Kolmogorov‐Smirnov), homogeneidade (Levene) e o
teste paramétrico da análise de variância (ANOVA). Com
base nos resultados obtidos, foi possível evidenciar que
não há relação entre o desempenho das empresas com
os níveis de GC. Em contrapartida, no que diz respeito
ao endividamento, observou‐se uma relação significativa
entre a variável alavancagem e os níveis de GC.
Especificamente,
percebeu‐se
uma
diferença
significativa entre as empresas listadas nos níveis 1 e 2
de GC.

PALAVRAS‐CHAVE: Governança Corporativa, Estrutura de Capital, Desempenho.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF CORPORATE GOVERNANCE,
INDEBTEDNESS AND PERFORMANCE OF THE BRAZILIAN COMPANIES LISTED ON BM&FBOVESPA
ABSTRACT
The adoption of good corporate governance (CG) is
being increasingly adopted by public companies,
contributing to the development of economy and
transparency in business management. Given this
context, this paper aims to examine whether there is a
relationship between the different levels of GC with
debt and performance of companies listed on the
BM&FBovespa . Therefore, the study sample consisted
of all non‐financial firms listed on levels 1, 2 and New
Market of GC, in the period 2010‐2012. For data

analysis, we used descriptive statistical techniques, test
normality (Kolmogorov‐Smirnov), homogeneity (Levene)
and parametric test of analysis of variance (ANOVA).
Based on these results, we found that there is no
relationship between performance of companies with
levels of GC. In contrast, with respect to the
indebtedness, there was a signficativa relationship
between the leverage variable and the levels of GC.
Specifically, it was noticed a significant difference
between listed companies at levels 1 and 2 of GC.

KEY‐WORDS: Corporate Governance, Capital Structure, Performance.
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, ENDIVIDAMENTO E
O DESEMPENHO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA
INTRODUÇÃO
A Governança Corporativa (GC) é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de
administração, diretoria e órgãos de controle (IBGC, 2013).
No Brasil, a governança corporativa vem ganhando cada vez mais notoriedade nas esferas
acadêmica e empresarial. Conforme afirma Carnauba, Santos e Tumelero (2010), a preocupação
com o tema é resultado da contenção do processo inflacionário, da maior abertura do comércio
externo e do processo de privatização das empresas brasileiras ocorrido na década de 1990. De
forma complementar aos incentivos citados anteriormente, Silveira (2010) aponta as importantes
iniciativas institucionais e governamentais que vem contribuindo para aprimorar as práticas de
governança brasileira entre as quais a aprovação da lei nº 10.303/2001, conhecida com a Nova
Lei das Sociedades por Ações; a criação dos códigos de Governança Corporativa do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e a
criação dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa.
Diante do crescimento da adesão das boas práticas de governança corporativa por parte
das empresas de capital aberto, este estudo tem como objetivo geral analisar a relação dos níveis
diferenciados de GC com o endividamento e desempenho das empresas estudadas, pois,
segundo Williamson (1996) apud Silveira, Perrobeli e Barros (2008), pode‐se argumentar que a
própria estrutura de capital escolhida pela empresa funciona como mecanismo complementar de
GC, na medida em que o endividamento atua como força disciplinadora, limitando a
discricionariedade dos gestores.
Partindo desse pressuposto, temos como objetivos específicos, demonstrar a relevância
da adoção das práticas de GC para as empresas; validar ou não a existência de relação entre os
níveis de GC com o endividamento e com o desempenho das empresas estudadas; e identificar
possíveis correlações entre os níveis de GC e o endividamento das empresas com as demais
variáveis do estudo, como a Alavancagem Financeira (ALAV), o Retorno sobre o Ativo (ROA), o
Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Retorno Acionário (RET). Em outras palavras, será
analisada a relação entre endividamento e GC e desempenho e GC.
Nesse contexto, o Código de Melhores Práticas do IBGC (2013) tem como um dos
princípios da GC a Responsabilidade Corporativa, onde se afirma que “os agentes de governança
devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações”.
Corroborando esta ideia, Alves (2010) ressalta que uma estrutura de governança forte aumenta a
confiança dos investidores e contribui para o desenvolvimento do mercado de capitais, atraindo
cada vez mais recursos para financiar os projetos relevantes para o país.
Dessa forma, este estudo traz contribuições à medida que boas práticas de governança
corporativa vêm sendo cada vez mais adotadas pelas empresas de capital aberto, contribuindo
para o desenvolvimento da economia e para a transparência na gestão dos negócios,
proporcionando assim melhorias no desempenho das empresas.
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A GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL E OS NÍVEIS DA BM&FBOVESPA
A Governança Corporativa, segundo Shleifer e Vishny (1997), é um conjunto de
mecanismos pelos quais os fornecedores de recursos da empresa garantem a obtenção do
retorno sobre seu investimento. Silveira (2010, p. 2) reforça que a “governança corporativa lida
com o processo decisório na alta gestão e com os relacionamentos entre os principais
personagens das organizações empresariais, notadamente executivos, conselheiros e acionistas”.
No Brasil, desde a década de 1980, a governança corporativa tem sido um tema de
extenso debate. A nova Lei das Sociedades por Ações, o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), a Bolsa de Valores de São Paulo (BMF), a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) buscam, desde
então, fornecer mecanismos e incentivos que favoreçam a adoção dessas práticas pelas
empresas, beneficiando, assim, os investidores por meio de maior transparência, ética, igualdade
de direitos entre acionistas majoritários e minoritários, os stakeholders e o mercado, entre
outros (COSTA, 2008).
Sob essa perspectiva, Catapan (2011) explica que, em 2001, a BM&FBovespa criou o
Índice de Governança Corporativa (IGC) cujo objetivo era medir o desempenho de uma carteira
composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Alves (2010) destaca os esforços do IBGC e da CVM na
disseminação das melhores práticas de governança, em consonância com os padrões
internacionais. O autor ressalta, ainda, que a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), por sua
vez, incentiva a adoção de práticas diferenciadas por meio das regras de listagem do Novo
Mercado e dos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa. Segundo Silveira, Barros e Famá (2003)
apud Costa (2008), o caráter principal desses segmentos é proporcionar maior direito aos
acionista e maior qualidade das informações prestadas, de forma a ocorrer uma redução das
incertezas e do risco.
Em síntese, o conjunto das medidas governamentais e institucionais visa contribuir
decisivamente para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro, criando um círculo
virtuoso no qual a crescente proteção aos investidores os deixe mais seguros de que irão usufruir
do retorno das companhias na mesma proporção dos controladores, aumentando sua disposição
para pagar mais pelas ações e consequentemente diminuindo o custo de capital das empresas,
permitindo assim que as companhias utilizem cada vez mais o mercado de capitais como uma
real alternativa de capitalização (SILVEIRA, 2002).
ESTRUTURA DE CAPITAL
A estrutura de capital refere‐se à forma como uma empresa se financia. Há duas
possibilidades de financiamento. A primeira refere‐se ao uso de capital próprio e a segunda diz
respeito ao uso de capital de terceiros. Assaf Neto (2009, p. 442) afirma que “uma empresa pode
adotar a estrutura de capital que desejar, optando por maior endividamento ou maior
participação de capital próprio, porém deve sempre referenciar sua avaliação pela relação risco‐
retorno”. Seguindo esse pressuposto, Gitman (2003) assegura que as decisões inadequadas de
estrutura de capital podem resultar em um alto custo de capital da mesma forma que decisões
assertivas sobre a mesma reduzem o custo de capital e consequentemente aumentam o valor da
empresa. Portanto, é dever da empresa encontrar a estrutura ótima de capital, que, segundo
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Assaf Neto (2009), consiste na proporção de recursos próprios e de terceiros que devem ser
mantidos para maximizar a riqueza dos acionistas.
No Brasil, fatores como o mercado de capitais restrito, a elevada concentração do
controle acionário das empresas e a forte restrição de fontes de capital de terceiros de longo
prazo influenciam na escolha da estrutura de capital adotada pelas empresas (BRITO; CORRAR;
BATISTELLA, 2007). Nesse sentido, as empresas demonstram baixo interesse em recorrer a
recursos de terceiros pelas condições adversas que encontram, e os investidores sentem‐se
desestimulados pelo elevado risco a que ficam expostos (CICOGNA; TONENO JÚNIOR; DO VALLE,
2007).
Nessas circunstâncias, cita‐se o papel da Governança Corporativa na escolha da estrutura
de capital das empresas de capital aberto, pois apesar de determinadas peculiaridades
encontradas no mercado brasileiro, os investidores tem uma maior segurança em investir seu
capital em companhias que tem, entre seus princípios, a transparência das informações e a
prestação de contas (SILVEIRA; PERROBELI; BARROS, 2008). Sendo assim, pressupõe‐se que a
estrutura de capital influencia e é influenciada pela adoção de boas práticas de Governança
Corporativa.
INDICADORES DE DESEMPENHO E ENDIVIDAMENTO
Sabemos que a estrutura de capital ideal é aquela que produz o mais alto valor para a
empresa ou o mais baixo custo de capital, sendo assim, a mais benéfica para os acionistas.
Entretanto, os resultados esperados para os acionistas podem ser alterados por diversos fatores.
Para tanto, se faz necessário, a utilização de técnicas para acompanhar o desempenho
econômico e financeiro das empresas que, por sua vez, é mensurado através de índices extraídos
das demonstrações financeiras (ASSAF NETO, 2009). Gitman (2003) afirma que a análise desses
índices envolve métodos, cálculos e interpretações de índices financeiros para compreender,
analisar e monitorar o desempenho da empresa.
Neste sentido, vale ressaltar a alavancagem financeira que, conforme afirma Ross et al.
(2013) consiste no quanto uma empresa se apoia nas dívidas. Sendo assim, podemos dizer que
quanto maior o financiamento por meio de dívidas que uma empresa usar em sua estrutura de
capital, maior será sua alavancagem financeira. Com relação à rentabilidade, Assaf Neto (2009)
cita o ROA como sendo um dos mais importantes indicadores de rentabilidade de uma empresa.
Pois quanto maior for o valor calculado do ROA, melhor a situação da empresa em relação ao seu
desempenho operacional. Há também o ROE que apresenta a rentabilidade sobre o capital
próprio investido na empresa. E por fim, o RET que representa os ganhos ou perdas obtidas sobre
um investimento em um determinado período de tempo.
Silveira (2010) diz que empresas que adotam as boas práticas de GC tornam‐se mais
atraentes para os investidores, aumentando a quantidade de indivíduos interessados em
comprar seus papéis. Dessa forma, admitindo‐se que boas práticas de GC contribuem para o bom
desempenho das empresas, faz‐se necessário a análise desses índices financeiros a fim de
relacionar o desempenho econômico‐financeiro com adoção dessas práticas.
MATERIAIS E MÉTODOS
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Este estudo propõe uma análise da relação entre os níveis diferenciados de GC com o
endividamento e o desempenho das empresas listadas na BM&FBovespa. Desta forma, no que
tange aos objetivos, a pesquisa é caracterizada como descritiva, pois segundo Cervo et al. (2007,
p. 61) “procura descobrir, com maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno
ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características”.
Com relação a abordagem, caracteriza‐se como quantitativa, que conforme Richardson
(2012) trata‐se do emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações,
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatística. O método quantitativo tem a
intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências.
Os dados utilizados neste estudo referem‐se às companhias com capital aberto listadas na
BM&FBovespa. Os dados referentes ao nível de GC foram extraídos do site da BM&FBovespa,
porém no tocante as variáveis ALAV, ROE, ROA e RET, os mesmos foram coletados a partir do
banco de dados Economática. Portanto, considera‐se que todos os dados foram obtidos através
de fontes secundárias. No que diz respeito ao período base para análise, foram utilizados os
dados do período compreendido entre os anos de 2010 a 2012.
As definições das variáveis utilizadas neste estudo estão apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 – Detalhamento das variáveis utilizadas no estudo
VARIÁVEL

Alavancagem
Financeira
Retorno sobre o
ativo
Retorno sobre o
Patrimônio Líquido

SIGLA

ALAV

FÓRMULA
í

ROA
ROE

Retorno Acionário

RET

Nível de
Governança
Corporativa

NGC

NGC = 1
NGC = 2
NGC = 3

DESCRIÇÃO
É a dívida financeira total (empréstimos e
financiamentos e debêntures de curto e longo prazo,
em moeda nacional e estrangeira) sobre o ativo total
da empresa, no final do exercício social (SILVEIRA,
PEROBELLI e BARROS, 2008).
Mede a eficiência da empresa na geração de lucros
com seus ativos totais (GITMAN, 2003).
Mensura o retorno que a empresa tem dos recursos
aplicados por seus proprietários (ASSAF NETO, 2009).
Calcula o retorno sobre qualquer investimento em
um determinado período (GITMAN, 2003).
Nível 1
Nível 2
Novo Mercado

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)

A amostra da pesquisa compreendeu todas as empresas não financeiras com ações
negociadas na BM&FBovespa e que se encontram em um dos seguintes níveis de GC: Nível 1,
Nível 2 e Novo Mercado. Foram desconsideradas da amostra as empresas financeiras, por estas
possuírem um alto grau de alavancagem financeira.
A análise de dados foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foram utilizadas técnicas de
estatística descritiva a fim de verificar a frequência das empresas estudadas nos níveis
diferenciados de GC. Posteriormente, foi realizado o teste Kolmogorov‐Smirnov a fim de testar a
normalidade da população, seguido pelo teste Levene, utilizado para testar a homogeneidade das
variâncias populacionais. A partir desses dois testes é que pode‐se realizar a ANOVA, que tem por
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objetivo verificar a existência de uma diferença significativa entre as médias dos grupos da
amostra e possibilitar a análise de relações entre a variável categórica e as variáveis
quantitativas. Portanto, as hipóteses testadas foram: , as médias populacionais dos níveis de
GC e das demais variáveis são estatisticamente iguais; e a , as médias populacionais dos níveis
de GC e das demais variáveis não são estatisticamente iguais. Aceitado a hipótese alternativa
( ), realizou‐se o teste post‐hoc Tukey a fim de identificar quais grupos da amostra apresentam
pares de médias diferentes. Para operacionalização desses testes e análises foram utilizados os
softwares Excel versão 2010 e Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 18.
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Uma vez coletados, os dados e as informações deverão ser analisadas, visando à solução
do problema de pesquisa proposto, o alcance dos objetivos propostos, bem como utilizados para
se testar as hipóteses anunciadas (MARTINS, 1994). Portanto, esta etapa do estudo consiste em
apresentar as análises realizadas e os resultados obtidos após a utilização da estatística
descritiva, bem como os testes de relações.
ANÁLISE EXPLORATÓRIA
Sendo a amostra composta por todas as empresas não financeiras com ações negociadas
na BM&FBovespa entre os anos de 2010 a 2012, realizou‐se 561 observações para as variáveis
NGC, ALAV, ROA e ROE, e 356 observações para o RET. Em seguida, os dados foram tabulados
com o intuito de verificar empiricamente a existência de relação entre o nível de GC com o
endividamento e o desempenho das empresas.
TESTES DE RELAÇÕES
Antes de proceder com a ANOVA, que tem por objetivo testar a igualdade entre as
médias, testou‐se a normalidade da distribuição das variáveis, bem como a homogeneidade das
variâncias populacionais. A tabela 2 apresenta o resultado do Teste Kolmogorov‐Smirnov,
utilizado para testar a normalidade da população.
Tabela 2 – Teste de Normalidade (Kolmogorov‐Smirnov)
NÍVEIS
RET

ALAV

ROA

ROE

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

NÚMERO DE
OBSERVAÇÕES
90
25
241
164
70
327
164
70
327
164
70
327

P‐VALUE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

DECISÃO
P‐value<0,05,
rejeita‐se .
P‐value<0,05,
rejeita‐se .
P‐value<0,05,
rejeita‐se .
P‐value<0,05,
rejeita‐se .

CONCLUSÃO
A variável RET não possui
distribuição normal para um
nível de significância de 0,05.
A variável ALAV não possui
distribuição normal para um
nível de significância de 0,05.
A variável ROA não possui
distribuição normal para um
nível de significância de 0,05.
A variável ROE não possui
distribuição normal para um
nível de significância de 0,05.

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)
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O teste Kolmogorov‐Smirnov levou a rejeição à hipótese nula de normalidade de
distribuição para todas as variáveis estudadas, dado o nível de significância adotado de 0,05.
Portanto, nenhuma das variáveis apresenta distribuição normal.
Em seguida, foi realizado o teste de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias
populacionais, e seu resultado está exposto na tabela 3.
Tabela 3 – Teste de Homogeneidade (Levene)
VARIÁVEIS
RET

P‐VALUE
0,129

DECISÃO
P‐value>0,05, aceita‐se

.

ALAV

0,609

P‐value>0,05, aceita‐se

.

ROA

0,001

P‐value<0,05, rejeita‐se

.

ROE

0,155

P‐value>0,05, aceita‐se

.

CONCLUSÃO
A variável RET possui variância populacional homogênea.
A variável ALAV possui variância populacional
homogênea.
A variável ROA não possui variância populacional
homogênea.
A variável ROE possui variância populacional
homogênea.

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)

O teste Levene, entre as variáveis RET, ALAV e ROE, não possibilitou à rejeição da hipótese
nula ( ) de homogeneidade das variâncias para o nível de significância adotado de 0,05. Porém,
a hipótese nula foi rejeitada quando se tratou da variável ROA. Em suma, a maioria das variáveis
utilizadas neste estudo possui homogeneidade em suas variâncias populacionais.
Portanto, apesar de ter sido constatado, a partir do teste Kolmogorov‐Smirnov, que a
amostra estudada não apresenta uma distribuição normal, foi realizado o teste paramétrico
ANOVA, pois, conforme o Teorema Central do Limite, quanto maior o tamanho da amostra, a
distribuição das médias será mais próxima de uma distribuição normal (MEYER, 1983). Ressalta‐
se que a amostra estudada representa praticamente toda a população, já que foram utilizadas
todas as empresas listadas nos três níveis de GC, excluindo‐se apenas as empresas financeiras.
NÍVEL DE GOVERNANÇA E DESEMPENHO
Realizou‐se uma análise da variância entre a variável categórica NGC juntamente com as
variáveis de desempenho RET, ROE e ROA, e os resultados estão expostos na tabela 4.
Tabela 4 – Teste estatístico ANOVA para o Desempenho das Empresas
VARIÁVEIS

P‐VALUE

DECISÃO

RET

0,648

P‐value>0,05, aceita‐se

.

ROE

0,087

P‐value>0,05, aceita‐se

.

ROA

0,264

P‐value>0,05, aceita‐se

.

CONCLUSÃO
Não há diferença significativa entre as médias
obtidas do NGC com o RET.
Não há diferença significativa entre as médias
obtidas do NGC com o ROE.
Não há diferença significativa entre as médias
obtidas do NGC com o ROA.

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)

Pode‐se verificar que o p‐value calculado de todas as variáveis de desempenho foi maior
que o p‐value adotado de 0,05. Dessa forma, aceita‐se a Hipótese Nula ( ), pois não se verificou
a existência de diferença significativa entre as médias dos grupos em questão. Portanto, o
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desempenho das empresas estudadas não se diferencia em relação aos níveis de governança
corporativa adotados. Silveira (2010) explica que melhores práticas de governança podem
simplesmente ter uma correlação positiva com melhor desempenho devido a outros fatores
(tamanho da empresa, poder de mercado, etc.), sem que um necessariamente impacte o outro.
NÍVEL DE GOVERNANÇA E ENDIVIDAMENTO
Realizou‐se uma análise da variância entre a variável categórica NGC juntamente com a
variável de endividamento ALAV, e os resultados estão expostos na tabela 5.
Tabela 5 – Teste Estatístico ANOVA para o Endividamento das Empresas
VARIÁVEL

P‐VALUE

ALAV

0,034

DECISÃO
P‐value<0,05,
rejeita‐se .

CONCLUSÃO
Há diferença significativa entre as
médias obtidas do NGC com a ALAV.

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)

Com relação ao endividamento, pode‐se verificar que o p‐value calculado foi menor do
que o p‐value adotado de 0,05 levando a rejeição da hipótese nula ( ). E com isso foi
confirmada uma diferença estatística significativa entre as médias das populações. Em outras
palavras, os resultados desta pesquisa indicam a existência de uma relação entre os níveis
diferenciados de GC com o endividamento das empresas. Essa relação é justificada por Silveira
(2002) quando ele afirma que empresas “com boa governança”, tornam‐se mais atraentes para
os investidores externos. Nesse sentindo, conforme aponta a literatura, as empresas que adotam
os níveis diferenciados de GC são mais endividadas por disporem de uma maior facilidade para
obter capital de terceiros.
Posteriormente, após constatar a relação entre endividamento e GC, realizou‐se uma
comparação múltipla entre as médias por meio do teste post‐hoc Tukey para identificar quais dos
pares de grupos possuem médias diferentes. Os resultados estão representados na tabela 6.
Tabela 6 – Teste Estatístico Post‐Hoc Tukey
NÍVEL
1

NÍVEL

P‐VALUE

2

0,026
0,338

3
2

1
3

3

1
2

0,026
0,175
0,338
0,175

Fonte – Elaborado pelos autores (2014)

O resultado do teste post‐hoc Tukey aponta uma diferença entre as médias dos níveis 1 e
2, já que o p‐value encontrado é menor que o p‐value adotado de 0,05. Em outras palavras,
constatamos uma diferença significativa entre as empresas listadas nos níveis 1 e 2 de
governança corporativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste estudo foi verificar a relação entre os níveis diferenciados de
GC com o desempenho e o endividamento das empresas listadas na BM&FBovespa. Os
resultados indicam que parece não existir relação entre os níveis de GC adotados e o
desempenho das empresas. Tal resultado é coerente com os apontados por Silveira (2010)
quando este afirmou não haver correlação positiva entre GC e desempenho e que diversos
outros fatores além das boas práticas podem impactar no desempenho das empresas.
Por outro lado, no que diz respeito aos níveis diferenciados de GC e o endividamento das
empresas, constatou‐se a existência de uma relação entre a variável categórica NGC e a variável
quantitativa ALAV. Conforme previsto pela literatura, levando‐se em consideração os conflitos de
agência, onde acionistas tendem a aumentar a dívida da empresa para limitar a atuação dos
executivos e a facilidade de aquisição de capital de terceiros, as empresas que adotam os níveis
diferenciados de GC tendem a ser mais endividadas (SILVEIRA; PERROBELI; BARROS, 2008;
EHRHARDT; BRIGHAM, 2012). Ainda com relação à variável Alavancagem, observou‐se que as
empresas listadas nos níveis 1 e 2 de GC apresentam uma diferença estatística significativa.
A realização de estudos envolvendo governança corporativa pode trazer contribuições
importantes à medida que as boas práticas vêm sendo cada vez mais disseminadas no Brasil e no
Mundo, neste sentido, torna‐se essencial discorrer sobre este tema para que o mesmo venha a
contribuir para o desenvolvimento da economia e do mercado de capitais e para a transparência
na gestão dos negócios a fim de proporcionar melhorias no desempenho das empresas.
Recomendam‐se, para estudos futuros, que seja inserida na amostra as empresas
tradicionais para que seja comparado o desempenho e o endividamento destas com as incluídas
em algum dos níveis diferenciados de GC. Sugere‐se também que o período de análise seja maior
sendo, pelo menos, utilizado os dados dos últimos 5 anos. E por fim, sugere‐se ainda que sejam
acrescentadas mais variáveis de desempenho e endividamento.
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RESUMO
O presente artigo visa identificar a maneira que a
liderança afeta os resultados de uma empresa do ramo
da construção civil e o modo como os colaboradores, de
uma empresa do ramo, percebem‐na em seu dia a dia,
além de identificar o estilo de liderança praticado no
núcleo de negócio estudado e as características.
Embasando‐se que a liderança representa a fonte de um
diferencial competitivo num ramo com tantos

concorrentes, entende‐se que, o líder é o responsável
por persuadir e propiciar as condições necessárias para
o bom desenvolvimento das atividades realizadas pelos
seus colaboradores, sendo esses, os condutores do
sucesso organizacional, e no ramo da construção civil, os
responsáveis pela eficiência da obra.

PALAVRAS‐CHAVE: Liderança, construção, influência

LEADERSHIP AND ITS INFLUENCES IN THE CIVIL CONSTRUCTION:
A HIGHLIGHT ON THE FOREMAN
ABSTRACT
This paper aims to identify how leadership affects the
results of a construction company and how its
employees notice the effects of this guide on their
daily routine. Furthermore, it will also identify the
leadership style that has been practiced in the core of
the studied business and its characteristics. Basing it
on the fact that leadership represents the source of a
competitive advantage in an industry with so many

competitors, it is understood that the leader is the
responsible for persuading and propitiating the
necessary conditions for the proper development of
the activities performed by its employees, being these
the conductors of the organizational success, and in
the industry of construction, the responsible for the
efficiency of the work.

KEY‐WORDS: Leadership, construction, influence.
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A LIDERANÇA E SUA INFLUÊNCIA NOS RESULTADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL:
UM ENFOQUE NO MESTRE DE OBRAS
1. INTRODUÇÃO
As pessoas são seres humanos, com personalidades diferentes e considerados
impulsionadores da organização em que fazem parte. São capazes de conduzir a empresa ao
sucesso, além de ser o principal ativo da organização, agregando inteligência ao negócio. Por isso
as organizações estão cada vez mais investindo em pessoas que entendem dos produtos, que
sabem criá‐los, desenvolvê‐los e melhorá‐los, fortalecendo a satisfação dos clientes e
gradativamente investindo em esforços para encantá‐los, ultrapassando expectativas, visando
sempre a excelência no mercado competitivo em que atua.
Com este cenário de competitividade, no processo de seleção, as empresas buscam
pessoas que saibam lidar com os diferentes clientes e que tenham um espírito motivador, e
nesse sentido, a liderança desponta como elemento capaz de influenciar o comportamento dos
colaboradores.
As pessoas, em sua relação com as empresas, podem ser concebidas como recurso ou
parceiro (capital humano). Enquanto recurso, a visão dos gestores é que as pessoas precisam de
um gestor autoritário, distante dos funcionários e o único objetivo da empresa é obter lucro.
Como parceiro, a visão do gestor está voltada a tratar os colaboradores como capital humano e,
por isso, usufruindo dos conhecimentos e habilidades por eles apresentados, uma vez que são
estes que oferecem ideias, sugestões, melhorias e críticas para um trabalho de qualidade. E, cabe
ao líder, o papel de incentivar sua equipe e demais áreas a “vestir a camisa” da organização e
lutar pelo seu sucesso, como aborda Chiavenato (2008).
Liderar é assumir posições de comando, coordenação de grupo, a fim de se atingir
melhores resultados. Segundo Braga (2013), a liderança pode ser aprendida e desenvolvida e é
importante que o profissional que gerencie pessoas conheça as características de um líder, de
modo a desenvolvê‐las e obter resultados eficazes, que contribuirão para o sucesso da empresa.
O líder deve conciliar os objetivos da sua equipe e conhecer um pouco sobre cada integrante
para que o resultado final seja o sucesso, além de atender as necessidades da organização. O
líder é um exemplo a ser seguido e deve atuar de acordo com o que fala, como Drucker (2003)
aborda, eles não devem se comportar como nós e espera‐se que eles se comportem como
sabemos que deveríamos nos comportar.
Afinal, o que seria das organizações sem que houvesse a liderança? Embasando‐se em
Chiavenato (2008), uma imagem radical desse cenário nos mostraria pessoas desmotivadas
trabalhando de modo desordenado, cada uma utilizando métodos e técnicas diferentes buscando
atingir objetivos diferentes (e por que não completamente opostos), num completo desastre
empresarial. As pessoas é que fazem a empresa acontecer, que buscam atingir a visão da
organização. Segundo Santos (2013), cabe ao líder considerar cada colaborador como se fosse
único, e atribuir responsabilidades para as quais o profissional se sente maduro e apto a
conduzir. O líder deve empreender, orientar e educar sua equipe, proporcionando aos liderados
condições para seu crescimento individual e profissional.
Sabendo da importância das pessoas para as empresas, assim como a relevância da
influência da liderança no ambiente de trabalho, destaca‐se a necessidade de entender melhor
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sobre o papel da liderança no ambiente da organização. O ramo da construção civil vem
contando com um elevado índice de crescimento, estimulando a expansão das empresas já
existentes no mercado e o surgimento de novas, acirrando, assim, a competição entre elas. Num
cenário onde a competição organizacional é crescente, cada uma deve buscar um diferencial, e o
investimento na liderança aparece como uma potencial característica diferenciadora.
Qual a contribuição e influência da liderança nos resultados finais da empresa
pesquisada? Através do presente estudo, pretende‐se verificar qual o estilo de liderança aplicado
no núcleo de negócio estudado, sendo esse seu objetivo principal. Para tal, devem‐se analisar as
características apresentadas pelos gestores que indicam‐no como líder, bem como identificar a
percepção por parte dos colaboradores sobre tais características e, em caso de divergência entre
elas, apresentar sugestões medidas a fim de aproximar as estratégias aplicadas ao que os
colaboradores percebem.
Com esta proposta reafirma‐se a liderança como um tema que está sendo bastante
discutido atualmente, um dos motivos pelo qual merece a atenção da pesquisa. Ao pesquisar e
investigar sobre o tema proposto, poderá se notar até que ponto ela influencia as pessoas e qual
a seu reflexo nos resultados organizacionais.
2. A LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES
O termo “liderança” propriamente dito, origina‐se do termo em inglês leadership, tem
sua tradução diretamente relacionada com o seu exercício, ou seja, liderar. Etimologicamente,
liderar significa conduzir. Podemos definir que liderança não é fazer tudo sozinho, tampouco não
fazer nada, mas conseguir tal nível de influência nas equipes e em seus membros que eles se
sintam confortáveis, motivados e capazes de realizar as tarefas às quais lhes foram atribuídas,
gerando os resultados prévios esperados ou até superiores aos que foram determinados.
Liderança é o processo de influenciar pessoas no sentido de que ajam em prol dos
objetivos da instituição, é o que afirma Polidório (2006), especialista em Administração Industrial
pela Universidade Estadual de Londrina. Segundo Hersey (2005), a liderança ideal é feita por
quem sabe influenciar sem manipular, é flexível na medida exata para se adaptar rapidamente a
situações diversas, não se deslumbra facilmente com o poder que o cargo lhe confere e, acima de
tudo, vibra quando os que estão à sua volta são bem sucedidos. Somente o verdadeiro líder tem
essa intenção de ajudar ao seu grupo a ponto de vibrar com uma vitória conjunta.
Liderar está relacionado à como saber conquistar as pessoas de modo a levá‐las a atingir
seu pleno potencial, extraindo delas o que possuem de melhor a fim de contribuir para o
crescimento organizacional. Segundo Carteton Fiorina (KEEGAN, 2005), a liderança já não
significa controlar a tomada de decisão. Não temos tempo de controlá‐la. Significa criar o
ambiente certo. Significa capacitação, empowerment. Significa estabelecer diretrizes e fronteiras
e parâmetros e deixar as pessoas livres.
Para Drucker (2003), o exercício da liderança (liderar) é uma arte: a arte de atrair e
influenciar seguidores, de forma positiva, buscando sempre o crescimento contínuo, tanto
individual quanto da equipe como um todo. Liderar, ainda, para Lacombe e Heilborn (2003, p.
349) é “conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir
objetivos e metas de interesse comum desse grupo”. Com base em Chiavenato (2011), a Teoria
das Relações Humanas constatou que a liderança influencia no comportamento das pessoas, e,
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consequentemente, sobre seus resultados, afetando diretamente os resultados da empresa na
qual elas trabalham.
Segundo Covey (2003), liderança não é o mesmo que gerenciamento. Gerenciamento é
uma visão dos métodos, o melhor modo de se conseguir determinadas coisas. Liderança lida com
objetivos e metas concentrando‐se em conseguir coisas desejadas, e deve vir primeiro que o
gerenciamento. “Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário,
seu talão de cheques, e seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não
gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas” (HUNTER, 2004, p. 25). Enquanto
os gerentes têm foco em sistemas, processos e tecnologia, procurando dirigir os trabalhadores,
os líderes estão orientados para as pessoas, contexto e cultura, procurando servir os
colaboradores da organização (CHIAVENATO, 2004).
Se não fosse a presença do líder, as pessoas e organizações agiriam de forma
desordenada e aleatória, e provavelmente não alcançariam os resultados almejados. “A primeira
tarefa do líder é ser um clarim que emite um som claro” (DRUCKER, 2003, p. 76), coordenando a
equipe em prol do objetivo maior, mantendo firme a cooperação entre seus membros e focando
os esforços complementares. “Emitindo um som claro”, como aponta Drucker, o líder se destaca
dos demais, e torna‐se a referência para o resto da equipe. Demerval Franco, também afirma que
o comportamento do líder tende a influenciar a qualidade das relações interpessoais, o que, por
consequência, influenciará os resultados que se obtém das pessoas (2003).
O pensamento de Drucker (2003) de que um líder é aquele que tem seguidores, e para
conseguir seguidores, é necessário conquistar sua confiança, encontra‐se reforçado no que
argumentam Lacombe e Heilborn (2003, p. 348), onde afirmam que “não há líder sem
seguidores; não há líder no vácuo”. E é nessa figura que devemos identificar o exercício da
liderança, seja em uma grande organização ou numa empresa de pequeno porte, o líder deve ter
conquistada a confiança de seus liderados, os quais necessitam sentir segurança nas atitudes
daquele que está à frente comandando‐os.
2.1 ESTILOS DE LIDERANÇA
Conforme Chiavenato (2011), as teorias sobre os estilos de liderança são aquelas que
estudam‐na conforme o estilo do comportamento exercido pelos líderes para com sua equipe. A
mais difundida dessas teorias divide a liderança em três estilos: autoritário, liberal e democrático.
A liderança autocrática (ou autoritária) é aquela onde o líder impõe ordens a seus
liderados, sem haver qualquer consulta ou participação destes nas decisões tomadas; além de
impor o que cada membro deve ou não fazer, tornando‐se uma pessoa altamente dominadora.
Hamilton Felix (2010), caracteriza esse estilo pela confiança na autoridade e pressupõe que os
outros nada farão se não lhes for ordenado. Geralmente não se importa com o que os liderados
pensam além de desestimular inovações.
No estilo de liderança liberal o cenário é completamente oposto ao autocrático, o líder
abstém‐se de tomar qualquer decisão, deixando a equipe desnorteada, sem apoio e
completamente à vontade para fazer o que bem entenderem; a única participação do líder é caso
algum dos integrantes vá diretamente a ele fazer algum questionamento, fora isso, ele não avalia
ou controla os resultados obtidos. Ainda segundo Hamilton Felix (2010), tal estilo geralmente é
exercido por pessoas que se ausentam com frequência do grupo. Não querem ter o trabalho de
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

organizar, planejar e fiscalizar. Em muitos casos, foram eleitos porque ninguém queria o cargo ou
então porque queriam apenas o título de líder, não tendo a garra e a vontade de liderar.
Por fim, na liderança democrática, o líder participa e incentiva a participação dos
colaboradores, que são orientados, motivados e conduzidos à realização de suas atividades.
Nesse estilo todo o grupo pode e deve contribuir com sugestões. Ainda conforme Hamilton Felix
(2010), a responsabilidade desse líder é dirigir as opiniões para que na prática atinjam os
objetivos esperados. O grupo passa a entender que atingir os objetivos é responsabilidade de
todos.
Ainda estudando as teorias de liderança, há as teorias situacionais da liderança, as quais
procuram explicar que não há um único estilo de liderança para todas as ocasiões, pois cada
situação clama por uma liderança diferente para atingir a máxima eficiência, como aborda
Chiavenato (2011). Nas teorias situacionais, as circunstâncias da situação é que determinam
como deverá ser a atuação do líder, considerando também o nível de liberdade fornecido pela
autoridade atual deles com suas equipes.
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UM LÍDER
Segundo Drucker (2003), o líder é aquele que fixa as metas, as prioridades e os padrões,
mantendo‐os, tudo isso profundamente consciente de que não estão no controle do universo.
Ainda para Drucker (2003), um dos requisitos é que o líder veja a liderança como uma
responsabilidade, não como posição e privilégios, buscando e almejando ter sempre associados
fortes, encorajando‐os e tendo orgulho deles.
“O líder deve mostrar coerência, energia, honestidade e coragem, pois as pessoas
confiam em líderes assim” (LACOMBE; HEILBORN, 2003, p. 350), e sem a confiança dos liderados,
não há líder ou exercício de liderança. Ele deve ser um exemplo, tanto em atitudes como em
qualidades, e os colaboradores devem reconhecer nele alguém de confiança e alta capacidade,
pois esta dará a eles a certeza de que mesmo em situações instáveis, que são exatamente
quando os líderes se fazem necessários, eles representarão aquele agente principal responsável
por “dar a volta por cima” e superar aquela situação, ainda como apresentam Lacombe e
Heilborn (2003).
Os líderes devem identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi‐los,
atendê‐los. James C. Hunter (2004, p. 51) relata que:
[..] eles devem identificar e satisfazer as vontades das pessoas, sem serem
escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem, os servidores fazem
o que os outros precisam. Há muita diferença entre satisfazer vontades e
necessidades.

Hunter (2004), ainda, utiliza um exemplo no qual os trabalhadores de uma fábrica
querem ganhar vinte reais por hora. Se fosse pagar vinte reais por hora provavelmente a
empresa estaria falida em poucos meses, porque a concorrência é capaz de fazer muito mais
barato. Se aceitasse a reivindicação, poderiam ter feito o que os empregados queriam, mas
certamente não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e
duradouros.
Conforme Gouveia (2012), um bom gestor de empresas deve compreender como as
pessoas pensam, sentem e reagem no seu dia a dia. À medida que se trabalha com elas, começa‐
se a observar como todas tem algumas coisas em comum: Elas gostam de se sentir especiais e
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gostam de ouvir isso. No campo da administração, uma pessoa motivada significa alguém que
demonstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa ou atividade de qualquer natureza.
Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo que
consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos
considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir
seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito e pensando em
maneiras de terminar a conversa ou direcioná‐la de modo mais prazeroso para
nós. (HUNTER, 2004, p. 81)

Líderes devem ser receptivos à mudança, caso contrário estará condenado ao fracasso.
Devem ter bom humor e educação, propiciando um ambiente leve, produtivo e criativo. Líderes
devem ser ousados, tratar bem as pessoas e dar oportunidades para que sejam ouvidas, assim os
lideres serão multiplicados. Deve identificar pontos fortes, já que ao descobri‐los poderá reforçar
os mesmos e alocá‐los de melhor maneira. O líder estimula a melhoria contínua, define metas,dá
feedback e sabe ouvir.
3. A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS
Liderar pode ser entendido como o ato de influenciar as atividades de um grupo
organizado na direção da realização de objetivos, ou ainda como a articulação de visões,
personificação de valores e criação de um ambiente de realizações (MIURA, Irene, 2004, p. 6;
LUSTRI, Denise, 2004, apud ROBBINS, 2002; HESSELBEIN et al, 2001). Ou seja, entende‐se que, o
líder é responsável por persuadir e propiciar as condições necessárias para o bom
desenvolvimento das atividades realizadas pelos seus colaboradores, sendo esses, os condutores
do sucesso organizacional, no ramo da construção civil, os responsáveis pela eficiência da obra.
O mestre de obras é como o maestro: conduz a obra sem se utilizar de
instrumentos. Se o maestro faz uso da batuta, a ferramenta do mestre é a
palavra, e a sua ação é de liderança, e exatamente por isso que a indústria da
construção precisa investir na formação desse profissional. É importante dar‐lhe
uma visão mais completa do que seja um cidadão, um técnico melhor e um líder.
Lembre‐se: “um mestre que não é formado também não formará ninguém.
(FERREIRA, Ayrton, S.d.)

Embasando‐se em Nakamura (2012), chega‐se a conclusão que, como relatado, gestores
da área de construção civil, como mestres de obras, não recebem treinamentos de como lidar
com pessoas e gerenciar conflitos, aprendendo na prática sobre isso. E, coordenar pessoas, que
são diferentes entre si, é uma tarefa árdua, e essa gestão não eficiente, proveniente da falta de
liderança, leva ao não alcance dos resultados esperados. Mais além, "a falta de engajamento e a
insatisfação da equipe podem levar a empresa a correr riscos desnecessários", alerta Verbena
Lima, consultora em desenvolvimento humano.
O fenômeno da liderança é considerado um aspecto fundamental para o desempenho
das organizações (YUKL, 2005). O líder é responsável por manter as pessoas informadas,
fornecendo e recebendo feedbacks constantes, explicando as decisões tomadas, para que o
colaborador se sinta parte da empresa. Essa comunicação aberta ajuda a manter um melhor
clima organizacional, profissional e produtivo, tornando os colaboradores entusiasmados. Como
comunicador, o líder deve, segundo Padilha (2003), expressar de forma clara as crenças e os
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valores do ambiente em que atua, lidar com situações em que é necessário o levantamento de
informações adequadas para que possa tomar decisões acertadas.
O entusiasmo é de extrema importância no ramo da construção civil, visto que, embora
o capital humano atuante seja desqualificado, o resultado final é ele que produzirá. O líder,
assim, se posiciona num papel fundamental na área de gestão de pessoas, principalmente no que
se diz respeito a reter talentos e aproveitar todo o potencial disponível em sua mão de obra.
Então, se faz necessário expor o quão importante cada um dos colaboradores é, fazê‐los “vestir a
camisa” da empresa e se sentirem, realmente, como parte integrante e decisiva nos resultados
organizacionais, tratando‐os como parceiros da organização.
Para Skipper e Bell (2006) nos últimos anos tem crescido o reconhecimento na indústria
da construção de que o sucesso de projetos é dependente das qualidades da liderança dos
gerentes de projeto e de suas habilidades em obter o melhor das suas equipes. Líder é aquele
que trabalha duro e é exigente consigo mesmo, pois seu próprio sacrifício serve como fonte de
motivação, pois demonstrará que a equipe não está sozinha. É preciso estabelecer metas e
funções e fazer com que a engrenagem não desande em hipótese alguma (REZENDE, 2006).
Segundo Franco Demerval (2003), um time de trabalho requer monitoração e
manutenção. É preciso entender como manter o grupo motivado no projeto e reforçar os
comportamentos positivos. É necessário vender a ideia de cooperação para realizar metas
especificas e afastar o fantasma da competição. Cada membro do time deve concordar e ser
responsável pela meta atingida. Caso contrário, a responsabilidade dilui‐se e ocasionará diversos
problemas no futuro.
METODOLOGIA
O artigo escrito pela equipe apresentou natureza aplicada, ou seja, gerou
conhecimentos destinados a solução de problemas, relacionados à liderança, encontrados na
empresa Fibra Construtora do ramo da construção civil, além de ser uma pesquisa exploratória,
segundo Gil (2002) essas pesquisas tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade
com o problema de pesquisa.
Possuindo abordagem quali‐quantitativa, adotaram‐se alguns procedimentos técnicos
para as considerações durante o projeto, como pesquisas bibliográfica e de campo, além de um
método dedutivo para a conclusão, embasando‐se na razão, isto implica dizer, através de uma
cadeia lógica de raciocínio.
Para a coleta de dados, foram utilizadas a observação, entrevistas estruturadas, ou seja,
com roteiro pré‐estabelecido, e aplicação de questionários mistos, com perguntas abertas e
fechadas, com contato direto junto aos colaboradores. O questionário aplicado aos
colaboradores apresentou 6 questões fechadas e 4 abertas, enquanto o aplicado ao mestre de
obras conteve 7 questões fechadas e 4 abertas, ambos aplicados no dia 27 de fevereiro de 2014,
com 21 colaboradores e 1 mestre de obras. Segundo Parasuraman (apud CHAGAS, 2000), um
questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários para
se atingir os objetivos do projeto. Tais colaboradores foram analisados a partir de uma amostra
não probabilística, este tipo amostral reúne elementos que relacionam‐se intencionalmente de
acordo com características estabelecidas na pesquisa.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os colaboradores, 21 em sua totalidade, da obra One Cabo Branco, da Fibra Construtora,
são todos homens e em sua maioria casados, com uma média de dois filhos cada, e idades
variadas, possuindo em maior número empregados com idade acima dos 40 anos. Dentre os
operários entrevistados, 16 possuem ensino fundamental incompleto, 1 ensino fundamental
completo e 4 o ensino médio concluído.
Em decorrência da ausência de um alto grau de escolaridade, é possível que se pense
que a liderança adotada no ambiente de trabalho em questão é do tipo autocrática, distante dos
funcionários e onde o único objetivo da empresa é obter lucro. A liderança autocrática (ou
autoritária) é aquela onde o líder impõe ordens a seus liderados, sem haver qualquer consulta ou
participação destes nas decisões tomadas; além de impor o que cada membro deve ou não fazer,
tornando‐se uma pessoa altamente dominadora. Felix (2010) caracteriza esse estilo pela
confiança na autoridade e pressupõe que os outros nada farão se não lhes for ordenado.
Geralmente não se importa com o que os liderados pensam além de desestimular inovações.
Entretanto, não foi a realidade constatada no núcleo de negócio estudado.
Notou‐se que 6 colaboradores percebem no mestre de obras a figura de um líder
autocrático, enquanto 15 deles relatam que ele é adepto do estilo de liderança democrática. Na
liderança democrática, o líder participa e incentiva a participação dos colaboradores, que são
orientados, motivados e conduzidos a realização de suas atividades. Nesse estilo, todo o grupo
pode e deve contribuir com sugestões acerca do trabalho e do modo como ele é realizado, assim
como acontece na obra analisada. Ainda segundo Felix (2010), a responsabilidade desse líder é
dirigir as opiniões para que na prática atinjam os objetivos esperados.
Entretanto, apesar da visão do tipo de líder que está à frente da obra, os colaboradores
não possuem uma percepção apurada do que seria um líder. Alguns disseram que líder é quem
comanda, toma conta e ensina, outros que "o líder é o chefe de algo", e outros ainda que líder é
o engenheiro ou o mestre de obras. Contudo, para todos eles é compartilhada a visão de que se
não fosse a presença do líder, as pessoas e organizações agiriam de forma desordenada e
aleatória, e provavelmente não alcançariam os resultados almejados. Mesmo que não
soubessem exatamente o que é um líder, todos os colaboradores colocaram que o líder possui
influência na obra, e que sem ele, o mestre de obras, a construção não seguiria adiante, já que é
ele o responsável por dar todo o norte necessário, auxiliar, tirar dúvidas e coordenar o ambiente.
Em relação ao perfil do mestre de obras, ele tem 39 anos, três filhos e possui ensino
fundamental incompleto, assim como a maioria dos colaboradores sob seu comando. Não possui
treinamento específico para exercer a função, confirmando o que Nakamura (2012), já havia
afirmado que, como relatado, gestores da área de construção civil, como mestres de obras, não
recebem treinamentos de como lidar com pessoas e gerenciar conflitos, aprendendo na prática
sobre isso.
O mestre de obras se considera ser do tipo de líder democrático, assim como foi
constatado pelos colaboradores anteriormente, ou seja, a percepção dos funcionários quanto à
modalidade de liderança praticada pelo mestre de obras e a imagem que ele pensa estar
passando estão em compatibilidade. Os operários o consideram de extrema importância à obra,
e tem, sem exceções, uma boa relação com ele, como foi afirmado por ambas as partes quando
indagadas sobre seu relacionamento. Algumas características, a exemplo do fácil acesso ao
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mestre na obra, o fato dele ensinar as coisas, a responsabilidade para com a obra e seus
membros, e a confiança e segurança passadas no que ele diz foram relatadas pelos
colaboradores. A imagem expressa pelo mestre chega a ser considerada um exemplo, tanto em
atitudes como em qualidades, e os colaboradores reconhecem nele alguém de alta capacidade.
Com base nos dados coletados, percebe‐se a importância de investir no treinamento do
mestre de obras, já que o mesmo é o responsável pela ligação entre a alta administração da
empresa e a obra. O capital humano merece atenção, e a organização deve aplicar parte de seus
recursos investindo em sua mão de obra, em pessoas que entendem o que a empresa quer, que
sabem como atingir os objetivos, desenvolver o produto ofertado, no caso a construção, e
melhorá‐lo, fortalecendo a satisfação dos clientes e gradativamente investindo em esforços para
encantá‐los, ultrapassando expectativas e visando sempre a excelência no mercado competitivo
em que atua.
A liderança, apresentada pela figura do mestre de obras, teve sua vitalidade expressa,
inclusive, pelos próprios funcionários, quando eles apontaram que o modo como o mestre lida
com eles afeta no trabalho por eles exercido. Tendo conhecimento que os próprios
colaboradores citaram tal consequência, fica clara a influência exercida pelo modo como se
relacionam o mestre de obras e sua equipe, e pelo modo como esse relacionamento afeta no
trabalho final dos funcionários. Ter um líder que saiba lidar com os colaboradores da maneira
correta pode até, para alguns, não fazer tanta diferença na teoria, entretanto na prática, a
diferença é notada de longe.
Em geral, mestres de obra não recebem treinamentos sobre liderança, e aprendem
(quando aprendem) na prática como melhor lidar com seus liderados. Uma empresa que
pretende destacar‐se das demais não pode se dar ao luxo de esperar que isso aconteça, se
acontecer, devendo assim providenciar para que seu responsável receba o treinamento devido e
possa atuar como um verdadeiro líder junto a seus colaboradores, influenciando‐os e motivando‐
os cada vez mais a melhorarem em conjunto com a empresa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo possibilitou o reforço da ideia de que trabalhar a liderança nas
organizações é um sinônimo de diferencial competitivo, visto que elas, em sua maioria, não
atentam para a importância do líder. Na área da construção civil, principalmente, dificilmente
ouve‐se falar em liderança, e muito menos na importância que ela tem para os resultados da
empresa. Pode‐se constatar que um líder, seja em qual área for, faz grande diferença no modo
como os colaboradores trabalham, e consequentemente, na sua produção e contribuição para o
resultado final. Contudo, sua influência e auxílio não se limitam a produtividade, abrangendo
também um crescimento pessoal de seus liderados.
Ao final da pesquisa realizada, os resultados obtidos foram satisfatórios e supriram todas
as expectativas prévias. Todos os objetivos foram atingidos. O estilo de liderança praticado pelo
mestre de obras na empresa analisada pode ser definido pela liderança participativa; as imagens,
tanto a percebida pelos colaboradores como a que o mestre de obras pensava emitir, estavam
em sintonia, mostrando que o mestre estava, de fato, conseguindo agir de acordo com aquilo
que idealizava; e a influência da liderança no ambiente em questão pode ser notada, tanto
através da observação como das próprias palavras dos colaboradores.
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RESUMO
Frente à grande competitividade do mercado, as organizações passaram a realizar o monitoramento de uma série de
fatores internos e externos como forma de estratégia para precaver‐se a qualquer fato novo que pudesse vir a
prejudicar seu rendimento. Sob essa ótica, o presente artigo analisou os cinco últimos anos – 2009 a 2013 – das
cinco empresas com maior percentual de participação no índice de governança corporativa no dia 23 de janeiro de
2014 – BMFBOVESPA S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.; CIELO S.A.; ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.; e, BRF S.A. Quanto
aos objetivos, a pesquisa foi descritiva, quanto aos procedimentos, utilizou‐se de levantamento documental de
dados secundários fornecidos pela BM&FBovespa e quanto a abordagem tem caráter quantitativo. Verificou‐se que
a maioria das empresas analisadas teve capital de giro instável durante o período analisado, observou‐se que boa
parte delas deteve índices de liquidez geral acima de 1 – o que demonstrou uma folga financeira nos seus recursos –,
constatou‐se que há um equilíbrio entre a utilização de capital próprio e de terceiros, identificou‐se que as empresas
foram bem sucedidas com relação a aplicações financeiras e investimentos. Houve momentos em que os índices de
algumas empresas chegaram ao negativo, na conta lucro ou prejuízo do período, demonstrando que sua saúde
financeira esteve deficiente, o que pode estar relacionado a uma falha no monitoramento financeiro das
organizações em questão.
PALAVRAS‐CHAVE: saúde financeira, risco financeiro, monitoramento, novo mercado.

MONITORING OF FINANCIAL HEALTH: AN ANALYSIS OF THE COMPANIES MORE
REPRESENTATIVE OF NEW MARKET
ABSTRACT
Forward to a very competitive marketplace, organizations began to perform the monitoring of a series of internal
and external factors such as strategy to guard against any new fact that could impair its performance. From this
viewpoint , this paper analyzed the last five years ‐ 2009 to 2013 ‐ the five companies with the highest percentage of
participation in corporate governance index on January 23, 2014 ‐ BMFBOVESPA SA ; BANK OF BRAZIL SA ; CIELO SA ;
Ultrapar Participações SA ; and BRF SA As to the objectives , the research was descriptive, as to the procedures , we
used the documentary collection of secondary data provided by BM & FBovespa, and as the approach is quantitative
character . It was found that most of the analyzed companies had capital unstable rotation during the analysis
period, it was observed that most of them stopped indices above 1 overall liquidity ‐ which showed a gap in their
financial resources ‐ it was found that there is a balance between the use of equity and others, it was found that the
companies were successful in relation to investments and investments. There were times that the rates of some
companies reached the negative in regard to profit or loss for the period, demonstrating its financial health was
poor, which may be related to a failure in the financial monitoring of the organizations concerned.
KEY‐WORDS: financial health, financial risk, monitoring, new market.
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MONITORAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA: UMA ANÁLISE DAS EMPRESAS MAIS
REPRESENTATIVAS DO NOVO MERCADO
INTRODUÇÃO
No mundo atual, as organizações vivem numa era de competitividade e insegurança, pois
a cada minuto surgem novas informações que acabam causando impacto no negócio das
empresas, principalmente quando se trata da área financeira. Por isso, as instituições passaram a
utilizar várias técnicas e ferramentas para não serem surpreendidas a cada fato novo que vem a
surgir. Com essa preocupação o monitoramento dos fatores internos e externos se tornou crucial
para a sobrevivência e o sucesso organizacional.
Dentro da área financeira das organizações o monitoramento da saúde, do desempenho e
do risco financeiro se tornou uma atividade importantíssima para o controle financeiro. A saúde
financeira pode se resumir em uma palavra: liquidez, se a empresa tem uma boa capacidade de
pagar suas contas, a saúde financeira vai bem. O risco financeiro é uma variável que está ligada
aos investimentos da organização e em como estes vão afetar a saúde financeira da empresa. O
controle dessas variáveis é determinante para que uma organização esteja segura e preparada
para qualquer situação.
O controle financeiro das empresas é uma atividade de gestão empresarial imprescindível
para a sobrevivência de qualquer organização. Através disso, o estudo se propõe a investigar a
saúde financeira das empresas mais representativas do Novo Mercado nos últimos cinco anos.
Para isso, é preciso identificar quais são as medidas de monitoramento utilizadas pelas empresas
e através da análise horizontal, vertical e os índices econômico‐financeiros de análise, calculados
por meio dos balanços patrimoniais e observar se tais medidas de monitoramento estão sendo
satisfatórias.
O objetivo do presente estudo é investigar a saúde e o risco financeiro de cinco empresas
representativas, listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. Essas variáveis podem ser
conhecidas através do monitoramento da saúde e do risco financeiro, usando das técnicas para
análise de demonstrações financeiras existentes na literatura.
O segmento do Novo Mercado se caracteriza por apresentar empresas que estão
lançando exclusivamente ações ordinárias no mercado. Dentro desse segmento, apresentam‐se
as empresas que foram escolhidas para o presente estudo. Para escolher as organizações mais
representativas foi levado em consideração os maiores percentuais de participação no índice de
governança coorporativa dentre as empresas listadas na BM&FBovespa. Essas organizações,
pertencentes ao segmento de governança corporativa listados pela BM&FBovespa, tem o
diferencial de se comprometerem a publicar informações além das que são exigidas pela
legislação brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo se caracteriza, quanto aos objetivos, como uma pesquisa descritiva.
Para Marques et al (2006, p. 52), “a pesquisa descritiva é um procedimento que visa, com o
tempo indicar, descrever e caracterizar fenômenos e populações, estabelecendo relações entre
variáveis intervenientes e fatos”. Este estudo visa investigar o monitoramento financeiro das
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empresas escolhidas, observando a literatura a respeito do assunto e o comportamento das
demonstrações financeiras no período de cinco anos – 2013 a 2009.
Quanto aos procedimentos, a pesquisa se utiliza de levantamento documental de dados
secundários, as informações financeiras das empresas podem ser encontradas na BM&FBovespa.
O estudo tem caráter quantitativo, sendo a sua essência justamente os dados contábeis e
financeiros das organizações estudadas. O Método de pesquisa utilizado será o dedutivo, através
dele podemos verificar a situação financeira das empresas analisadas de maneira isolada, e a
partir do resultado extrair informações que podem ser generalizadas.
Para conhecer as medidas de monitoramento presentes na teoria foi realizada uma
pesquisa bibliográfica. Conforme Marques et al (2006, p. 55), “a pesquisa bibliografica é aquela
cujo dados secundários são obtidos mediante consulta feita nos livros, revistas, jornais,
enciclopédias etc”.
A amostra da pesquisa, as cinco empresas analisadas, foi definida de acordo com os
maiores percentuais de participação no índice de governança corporativa entre empresas do
Novo Mercado, essas informações constam no site da BM&FBovespa. As empresas foram assim
definidas para garantir maior acesso aos dados da pesquisa. Uma vez que empresas do Novo
Mercado se caracterizam por estarem obrigadas a prestar informações extras aos acionistas e à
bolsa de valores.
No dia 23 de janeiro de 2014, iniciou‐se a coleta das informações acerca das empresas.
Neste dia, as cinco empresas que apresentaram o maior percentual no índice de governança
corporativa dentre as empresas do novo mercado foram: BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC
FUT; BANCO DO BRASIL S.A.; CIELO S.A.; ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.; BRF S.A. Estas são as
empresas cujas demonstrações financeiras foram analisadas nesta pesquisa.
A análise é feita utilizando as medidas de monitoramento apresentadas no referencial
teórico, de acordo com os objetivos específicos desse estudo. As demonstrações financeiras
foram analisadas no período referente aos anos de 2013 a 2009. Os dados foram organizados em
gráficos ilustrando as variações de cada aspecto financeiro: Indicadores de Liquidez, Indicadores
de Endividamento e Estrutura e Indicadores de Rentabilidade. Apresentando um índice por vez e
os resultados de todas as empresa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentamos a seguir os resultados obtidos referentes às empresas Banco do Brasil S.A.,
BRF S.A., BMFBovespa S.A., Cielo S.A. e Ultrapar Participações S.A. Os dados utilizados pela
pesquisa foram as Demonstrações de Resultado do Exercício, Balanços Patrimoniais Ativos e
Passivos coletados no site da BMFBovespa no dia 23/01/2014 referentes ao período dos últimos
cinco anos de atividade das organizações.
Os dados foram analisados sob três óticas financeiras diferentes, Indicadores de Liquidez,
Indicadores de Endividamento e Estrutura e Indicadores de Rentabilidade. Todos esses índices
convergem em um esforço para a análise da saúde financeira e do desempenho operacional das
empresas estudadas no período supracitado.
A análise dos dados deu‐se da seguinte forma: comparou‐se os indicadores de cada uma
das empresas citadas anteriormente, verificando assim, se as organizações apresentaram bons
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índices nos fatores financeiros estudados. Os resultados obtidos na análise são apresentados a
seguir:

Figura 1: Resultado dos Indicadores de Liquidez das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
Os gráficos acima demonstram os resultados obtidos para os indicadores de liquidez.
Nesse estudo foram utilizados quatro indicadores de liquidez (Corrente, Seca, Imediata e Geral),
que foram abordados pelos pesquisadores no referencial teórico para a execução dos cálculos.
Os índices de Liquidez Corrente obtidos pelos cálculos demonstram que no período
analisado apenas a BMFBovespa e a Cielo S.A. tiveram esse indicador com valor acima de 1, tal
fato representa que essas organizações possuem um capital de giro positivo e que por
consequência possuem recursos para a manutenção das operações básicas da empresa. Já a BRF
S.A. e Ultrapar Participações S.A. têm uma liquidez corrente variável, ou seja, apresentam índices
maiores e menores que 1, essa ocorrência mostra um capital de giro instável ao longo dos anos.
O Banco do Brasil S.A. é a única empresa que obteve o índice de liquidez corrente menor que 1
em todos os anos, demonstrando ter sempre um capital de giro negativo no período analisado,
porém esse dado pode ser explicado pela particularidade da atividade exercida.
Os índices de Liquidez Seca podem ser apenas analisados na empresa BRF S.A., pois nas
outras organizações, pela natureza do negócio em que estão inseridas, a conta Estoques estava
zerada, o que fez com que os índices de liquidez corrente e seca fossem os mesmos nessas
empresas. Sendo assim, as dívidas de curto prazo consideradas por esse indicador não foram
analisadas nesse trabalho. Porém, na BRF S.A. os valores dos índices são menores que 1 em
quatro dos cinco anos, ou seja, de 2010 a 2013 seus ativos circulantes não seriam suficientes se
elas tivesse que pagar todas suas dividas de curto prazo de uma vez.
Os índices de Liquidez Imediata medem os recursos disponíveis mantidos pela empresa.
Das organizações estudadas apenas o Banco do Brasil S.A. disponibilizou a conta disponível em
seu balanço patrimonial ativo, variável utilizada no cálculo do indicador de liquidez imediata.
Sendo assim, não foi possível a análise desse indicador nas outras empresas. Já no Banco do
Brasil S.A., tem‐se que em todo o período analisado o resultado obtido foi sempre menor que 1,
o que representa que a organização possui uma pequena porcentagem de dívidas de curto prazo
(passivo circulante) que pode ser saldada imediatamente pela empresa.
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Os índices de Liquidez Geral retratam a saúde financeira de longo prazo da empresa. Os
valores obtidos para esse indicador nas empresas não variou muito, percebe‐se que os índices
estão sempre muito parecidos. Nesse quesito do estudo destacaram‐se a Cielo S.A. e o Banco do
Brasil S.A. que possuem índices de liquidez geral sempre acima de 1 ao longo dos anos
analisados, demonstrando possuir uma folga financeira em seus recursos.

Figura 2: Resultado dos Indicadores de Endividamento e Estrutura das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
Os gráficos acima demonstram os resultados obtidos para os indicadores de
endividamento e estrutura. Nesse estudo foram utilizados três indicadores de endividamento e
estrutura (Relação Capital Próprio /Capital de Terceiros, Relação Capital de Terceiros/Passivo
Total e Imobilização de Recursos Permanentes), que foram abordados pelos pesquisadores no
referencial teórico para a execução dos cálculos.
Os indicadores de Relação Capital de Terceiros/Capital Próprio são utilizados para
averiguar a dependência financeira das organizações em relação ao capital de terceiros. Com os
resultados obtidos verificou‐se que o Banco do Brasil S.A. e a Cielo S.A. possuem certa
dependência dos recursos provenientes de terceiros, destacando‐se o Banco do Brasil S.A. que
demonstra valores altíssimos nesse indicador. Tais empresas acabam se submetendo a um
financiamento advindo de fonte secundária. Já as outras empresas demonstram não possuir
grande dependência financeira em relação a terceiros.
Os índices de Relação Capital de Terceiros/Passivo Total mostrou que a grande maioria
das empresas possui um resultado muito parecido, os recursos provenientes de fontes de
financiamento não próprias estão em um patamar muito semelhante.
A Imobilização de Recursos Permanentes é um indicador que mede o grau de
financiamento das aplicações financeiras. No presente estudo, a única empresa analisada nesse
quesito foi o Banco do Brasil, pois foi a única instituição a apresentar em seus balanços
patrimoniais a conta Ativo Permanente e o Passível Exigível a Longo Prazo. Os índices mostram
um bom resultado nesse quesito, pois os valores foram sempre menores que 1, o que revela que
os recursos são suficientes para financiarem suas aplicações de permanentes.
Analisando de uma maneira geral, tem‐se que há um equilíbrio entre as empresas quanto
à decisão de utilizar capital próprio ou capital de terceiros nas atividades empresariais. O fato de
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haver equilíbrio não aponta para uma empresa mais ou menos saudável financeiramente, pois
apesar de o capital próprio ser mais oneroso na maioria das vezes, as condições de aquisição de
capital de terceiros podem fazer com que esse tipo de recurso possa ser tão caro quanto os
recursos próprios.

Figura 3: Resultado dos Indicadores de Rentabilidade das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
Os gráficos acima demonstram os resultados obtidos para os indicadores de
rentabilidade. Nesse estudo foram utilizados quatro indicadores de rentabilidade (Retorno sobre
o Ativo, Retorno sobre o Investimento, Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Rentabilidade das
Vendas), que foram abordados pelos pesquisadores no referencial teórico para a execução dos
cálculos.
O Retorno Sobre o Ativo (ROA) é um indicador que revela o retorno produzido pelo total
das aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos. Através do resultado obtido percebe‐
se que as empresas estudadas tiveram ao longo dos anos retornos positivos. Entretanto, a BRF
S.A. no ano de 2009 obteve um resultado negativo para esse índice, tal fato traz que a
organização não teve êxito nas aplicações financeiras nesse ano.
Da mesma forma que o ROA, O Retorno Sobre o Investimento também mede o retorno,
mas não das aplicações financeiras e sim dos investimentos realizados. Nesse indicador percebe‐
se, através dos resultados apresentados nos gráficos acima, que as empresas possuem bons
resultados quando se trata de investir. Destaque especial para a Cielo S.A. que conseguiu o maior
percentual de retorno dentre as empresas estudadas, 52,74. De uma maneira geral, as
organizações analisadas conseguem investir corretamente e obter resultados superavitários
nessas operações.
O Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) se refere à capacidade de uma empresa em
agregar valor a ela mesma utilizando os seus próprios recursos. Nesse quesito as empresas
também apresentam resultados positivos, porém, bem mais modestos. A utilização dos próprios
recursos para sua alavancagem se mostra como um fator um pouco mais complicado para as
empresas, tal resultado vai ao encontro do que foi encontrado na participação do capital próprio
ou de terceiros no financiamento das organizações, onde o equilíbrio demonstra que as duas
opções de financiamento são utilizadas.
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A Rentabilidade das Vendas (ROS) é uma variável que analisa o retorno existente
comparando o lucro líquido do período com o que foi vendido no mesmo espaço de tempo. A
análise desse indicador é feita levando em consideração o crescimento ou a diminuição dos
valores obtidos ao longo dos anos, o crescimento demonstra bons resultados, enquanto a
diminuição representa uma situação financeira instável. A Cielo S.A. foi a única organização que
obteve crescimento do indicador ao longo dos anos. Já as outras não apresentaram um
crescimento contínuo, mas uma variação para baixo e para cima ao longo dos anos analisados. A
Ultrapar Participações S.A. não disponibilizou o resultado bruto de suas vendas, por isso não teve
esse indicador analisado.
Ao considerar os indicadores de rentabilidade observa‐se um perfil de aplicações
financeiras e investimentos bem sucedidos na maioria dos anos e em todas as instituições.
Entretanto, ao analisar a rentabilidade das vendas das organizações percebe‐se uma situação
instável na maioria das empresas. Esse fato pode ser um indício de que a saúde financeira não
está boa e que o monitoramento dessa variável é deficiente, ou pode ser devido às condições de
mercado que foge ao controle da organização.
CONCLUSÃO
O presente estudo teve como objetivo levantar dados de cinco empresas com maior
percentual de participação no índice de governança corporativa e investigar sua saúde financeira
no período de 2013 a 2009. As empresas escolhidas foram o Banco do Brasil S.A., BRF S.A.,
BMFBovespa, Cielo S.A. e Ultrapar Participações S.A. Os dados utilizados pela pesquisa foram as
Demonstrações de Resultado, Balanços Patrimoniais Ativos e Passivos, todos oriundos do site
BMFBovespa.
Os resultados obtidos na pesquisa possibilitaram uma análise quantitativa do
comportamento financeiro das empresas estudadas, os balanços patrimoniais e as
demonstrações do resultado ilustram a configuração das finanças dessas empresas. Verificou‐se
que a maioria das empresas analisadas teve capital de giro instável durante o período analisado,
observou‐se que boa parte delas deteve índices de liquidez geral acima de 1 – o que demonstrou
uma folga financeira nos seus recursos –, constatou‐se que há um equilíbrio entre a utilização de
capital próprio e de terceiros, identificou‐se que as empresas foram bem sucedidas com relação a
aplicações financeiras e investimentos. De modo geral, os gráficos oriundos dos dados levantados
ilustram pontualmente os acontecimentos financeiros das empresas, houve um momento em
que o índice de rentabilidade da BRF S.A. chegou ao negativo, demonstrando que a saúde
financeira dessa organização esteve deficiente em um determinado período, o que pode estar
relacionado a uma falha no monitoramento financeiro dessa organização em questão. Para uma
análise mais aprofundada das causas desses acontecimentos é preciso ter em mãos informações
mais detalhadas do que as demonstrações financeiras e também o conhecimento do mercado na
época do ocorrido.
A principal limitação da pesquisa se deve a problemas na captação dos dados a serem
tratados, pois algumas demonstrações financeiras não apresentam contas que seriam incluídas
nos cálculos e influenciariam os resultados. Outro aspecto que dificultou o tratamento dos dados
foi a divergência na ordem das contas apresentas no período de 2013‐2011 e 2010‐2009, esse
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fato está relacionado com as mudanças ocorridas na legislação contábil brasileira entre um
período e outro.
O presente estudo pode ser ampliado, melhorado ou discutido entre a comunidade
acadêmica a fim de descobrir quais as causas e as possíveis soluções viáveis financeiramente que
poderão ser utilizadas para analisar a saúde financeira das empresas, e por fim, mostrar aos
executivos quais medidas podem ser adotadas pelas instituições para minimizar suas perdas e
maximizar seus lucros.
FIGURAS

Figura 1: Resultado dos Indicadores de Liquidez das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.

Figura 2: Resultado dos Indicadores de Endividamento e Estrutura das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
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Figura 3: Resultado dos Indicadores de Rentabilidade das Empresas Analisadas
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
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RESUMO
O presente artigo objetivou identificar os aspectos da função compras e sua relação com as disfunções dos
procedimentos burocráticos, e seu reflexo nos processos de compras da Gerência de Material e Patrimônio – GMAT
– do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva, de abordagem quali‐
quantitativa, e foi aplicado um questionário como forma de auxílio ao alcance dos objetivos dispostos. Os resultados
mostraram que os colaboradores reafirmam a importância da padronização na solicitação de materiais, indicaram
também que o atendimento às solicitações dos pedidos é lento e tal processo é repleto de gargalos, apontaram
ainda que a principal causa do atraso na entrega de materiais é a ausência de algum documento e o vasto número de
etapas do processo, e, além disso, expuseram que há um déficit quanto à capacitação dos colaboradores em relação
às atividades exercidas no setor.
PALAVRAS‐CHAVE: função compras, teoria burocrática, disfunções da burocracia.

SHOPPING IN THE PUBLIC SECTOR: A VISION ABOUT OF DYSFUNCTION BUREAUCRATIC IN
PROCESS PURCHASES TJPB ABSTRACT
ABSTRACT
This article aimed to identify aspects of the procurement function and its relationship with the dysfunctions
of bureaucratic procedures and its reflection in the purchasing process of the Management of Materials and
Patrimony ‐ GMAT ‐ of the Court of Justice of Paraiba ‐ TJPB. For this, a descriptive research, qualitative and
quantitative approach was performed, and a questionnaire was applied in order to aid the achievement of the
objectives set forth. The results showed that employees reaffirm the importance of standardization in the
solicitation materials, it also indicated that compliance with the requests of applications is slow and this process is
fraught with bottlenecks, yet showed that the main cause of delay in delivery of materials is the absence of a
document and the vast number of process steps, and moreover that there is a deficit exposed as the training of
employees in relation to the activities performed in this sector.
KEY‐WORDS: procurement function, bureaucratic theory, bureaucracy’s dysfunctions
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COMPRAS NO SETOR PÚBLICO: UMA VISÃO ACERCA DAS DISFUNÇÕES BUROCRÁTICAS NO
PROCESSO DE COMPRAS DO TJPB
INTRODUÇÃO
A temática da gestão de compras na administração pública abordada nessa pesquisa
considera o caráter burocrático e suas disfunções, no que se refere à construção do processo
licitatório e seus desdobramentos na Gerência de Material e Patrimônio – GMAT – setor
responsável pelas compras do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB.
Numa abordagem conceitual e de abrangência genérica, a administração de materiais tem
como um de seus pilares a função compras, e a partir desta atividade as empresas conseguem
alcançar uma boa vantagem competitiva. Na gestão pública o esforço da função compras se volta
para a busca da excelência de gestão, na perspectiva na melhor utilização dos recursos públicos.
Compras feitas de maneira correta, observando o fluxo de entrada e saída de materiais, usando
bons prazos, praticando uma política de pesquisa de preço de fornecedores, possibilitam que as
empresas economizem e melhorem seus processos.
As organizações são estruturadas das mais diferentes formas e consequentemente a
maneira de realizar compras é diferente, sendo a sua formatação diretamente relacionada à
realidade de cada empresa. Analisando as empresas atuais, nota‐se uma tendência ao
desenvolvimento de estruturas orgânicas, flexíveis e que se adaptam as influências do ambiente.
As organizações públicas, por sua vez, possuem uma configuração diferente das empresas
privadas. Em certos aspectos essas organizações não absorvem tão rapidamente as mudanças do
ambiente externo. Muito dessa rigidez se deve ao modelo burocrático de organização ao qual
pertencem as organizações públicas, seguida da necessidade de utilização de modelos pré‐
definidos, impostos por lei.
Para o leigo, a burocracia é sinônima de excesso de papelada, lentidão e apego
desnecessário a regulamentos (CHIAVENATO, 2011). Esta imagem está relacionada às disfunções
existentes no sistema burocrático, e quem está de fora enxerga essas disfunções como o sistema
em si, com destaque à esfera pública, onde se verifica uma maior apropriação destes termos. De
fato, a Teoria Burocrática surgiu como uma alternativa ao desenvolvimento das empresas, e à
necessidade de se estruturar melhor o seu funcionamento. Sendo assim, a existência da
burocracia não é em si a causa das deficiências do funcionalismo público, são suas disfunções que
afetam a qualidade do serviço.
Trazendo essa realidade para a função compras dentro das organizações públicas,
encontramos outros pontos que vêm reforçar a ideia de se compreender melhor a burocracia
dentro desse ambiente. Sabe‐se que o processo de compras em órgãos públicos deve obedecer
muito mais requisitos do que em empresas privadas. A Lei 8.666/93 determina como devem ser
realizadas as compras no setor público, sempre atentando para o princípio da legalidade da
administração pública. É importante que o setor de compras obedeça a essas regras, para estar
acobertado e respaldado na lei. Tendo isto em mente, foca‐se na questão central do estudo:
Como o processo de compras é influenciado pela disfunção burocrática existente nas
organizações públicas?
Diante da questão central apresentada, este estudo se propõe a identificar os aspectos da
função compras, sua relação com as disfunções dos procedimentos burocráticos, e seu reflexo
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nos processos de compras na GMAT do TJPB. Para o alcance desse objetivo é preciso: a)
compreender como se dá o processo de compras no TJPB, ilustrando o fluxo do processo; b) fazer
uma compilação entre os entraves burocráticos encontrados na literatura e os presentes no
processo de compras do TJPB; c) apontar adequações que se façam necessárias dentro do
processo atual, de forma tal que não vá de encontro ao sistema de administração vigente.
Os estudos acerca dos reflexos da burocracia no processo de compras de qualquer
instituição pública vêm a esclarecer pontos importantes, que, por sua vez, trazem contribuições
tanto para a própria organização quanto para todos os elementos inseridos nesse contexto.
Muito se fala que a burocracia trava o andamento dos processos sob os quais ela se insere,
porém, a formalização dos procedimentos é realmente necessária, ainda mais quando se trata de
órgãos públicos. Essa é uma questão relevante para todos os níveis da sociedade, pois através de
uma explanação maior desse tema pode‐se concluir e entender os reais motivos de muitas ações
praticadas por determinadas instituições que fazem uso de processos burocráticos, e com o
processo de compras do TJPB não é diferente. Nesse sentido, o estudo é importante para a
própria instituição conhecer os entraves que estão presentes no seu processo de compras, e para
que, apresentado isto, possa otimizá‐lo de maneira eficiente, sem fugir de todos os pontos
essenciais que são necessários ao funcionamento correto do processo. Também é interessante
destacar a contribuição à academia e seus respectivos estudantes, que obterão um exemplo
prático de como se aplica o modelo burocrático no processo de compras de uma organização
pública, e dessa forma poderão utilizar‐se desse legado para eventuais estudos ou pesquisas
futuras.
MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação científica requer para sua concretização, a utilização de uma metodologia
que assegure a eficácia na captação de respostas. Posto isso, o presente estudo se propôs a
investigar os aspectos da função compras na administração pública, com ênfase a identificação
dos aspectos legais do modelo burocrático de gestão e seus reflexos no setor de compras do
TJPB. Para alcançar esse objetivo, a metodologia adotada é composta por uma pesquisa
descritiva de abordagem quali‐quantitativa. O universo dessa pesquisa é o TJPB e sua amostra
não probabilística intencional é a GMAT, setor responsável por todo o processo de compras,
fluxo de materiais e gerenciamento de patrimônio do TJPB.
Os dados da pesquisa foram coletados através de entrevistas estruturadas e questionário
baseado na escala de Likert. Tal questionário observou quantitativamente o nível de
concordância dos respondentes às questões abordadas, interpretando qualitativamente o
resultado para obter respostas para o problema de pesquisa. O questionário foi aplicado aos
colaboradores da GMAT do TJPB. Os dados obtidos com esses instrumentos foram analisados
com uma abordagem quali‐quantitativa, onde se procurou interpretar os pontos levantados e
observar as respostas que surgiram. Para compreender como se dá o processo de compras no
TJPB foram feitas entrevistas estruturadas com os funcionários do setor. De posse dessas
informações, o fluxo de compras foi ilustrado através de um fluxograma. Através da aplicação do
questionário foi possível identificar os entraves burocráticos que foram apontados pelos
respondentes, e assim atingir o objetivo da pesquisa.
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Para responder ao questionamento levantado na problemática do presente estudo fez‐se
uso do questionário, instrumento de coleta de dados que permite ao pesquisador obter as
respostas que o auxiliaram a atingir seus objetivos de pesquisa.
O questionário utilizado neste estudo foi baseado na escala de Likert, que mede o grau de
concordância do entrevistado a cada afirmação. No questionário utilizado, cada item Likert vem
seguido das opções: discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo
totalmente. Dentre estas opções o respondente irá marcar aquela que reflete a sua opinião
acerca da afirmação.
O instrumento de coleta de dados foi aplicado a seis funcionários da GMAT, setor que foi
analisado durante a pesquisa. Todos os colaboradores participantes estão em um mesmo nível
hierárquico, entretanto, exercem funções diferentes.
Para uma melhor compreensão dos resultados, o questionário foi dividido em quatro
grupos de assertivas, cada uma delas abordando as características do processo de compras e as
disfunções da burocracia presentes no fluxo na GMAT.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos dados foi realizada de forma a medir o grau de concordância dos
respondentes a cerca das afirmações e, a partir disso, obter as informações necessárias para
responder os questionamentos deste estudo.
O gráfico abaixo traz as percepções dos colaboradores acerca do grupo de questões (Q1,
Q2 e Q3, presentes no apêndice) referente à padronização e definição de funções de trabalho.
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Figura1 ‐ Padronização e definição de funções de trabalho
Fonte: Pesquisa direta, 2014.
Através dos resultados obtidos, percebe‐se que todos os participantes concordam que a
padronização na solicitação de materiais é importante para se manter o controle da atividade. No
ambiente da GMAT observou‐se que há uma padronização na solicitação de materiais. A
solicitação é feita através do preenchimento de formulários, de uso obrigatório, que estão
disponíveis no portal do TJPB. A respeito da definição das funções exercidas por cada
colaborador, as respostas obtidas demonstraram que 83% dos respondentes consideram
importante a clara definição da função a ser exercida e a delimitação da autonomia em suas
atividades. Apesar da maioria dos respondentes concordarem com as afirmativas acerca da
definição das funções, 17% discordam das afirmativas. Sendo assim, podemos concluir que essas
pessoas não enxergam a importância da definição de funções.
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Figura 2 ‐ Importância e agilidade do fornecimento de materiais.
Fonte: Pesquisa direta, 2014.
O gráfico 2 traz as percepções dos colaboradores acerca do grupo de questões (Q4 e Q5,
disponíveis no apêndice.) referente à importância e agilidade do fornecimento de materiais.
A primeira afirmativa teve 100% de concordância e trata da importância do fornecimento
de materiais para o bom andamento das atividades da organização. Como a GMAT é a
responsável pelo fornecimento de materiais para todo o TJPB e suas respectivas comarcas, o
percentual de concordância tem um reflexo positivo, pois significa que os colaboradores têm o
pensamento alinhado com o propósito do setor analisado.
A segunda afirmativa traz que as pessoas não precisam esperar muito para ter suas
solicitações de materiais atendidas, sendo o processo de compras sempre muito rápido. 17% dos
respondentes concordaram com a afirmativa. O nível de concordância para essa assertiva aponta
que essa não é a realidade do setor, mostrando que o processo é, na verdade, lento e recheado
de gargalos.
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Figura 3 ‐ Atrasos na entrega de materiais.
Fonte: Pesquisa direta, 2014.
O gráfico acima traz as percepções dos colaboradores acerca do grupo de questões (Q6,
Q7 e Q8, disponíveis no apêndice.) referente aos atrasos na entrega de materiais.
A primeira afirmativa está relacionada ao atraso do processo por falta de documentação e
houve 50% de concordância com a assertiva. A segunda afirmativa deste grupo traz a falta de um
funcionário como principal causa dos atrasos em entregas de materiais e não houve nenhuma
concordância para assa assertiva. A terceira afirmativa traz a quantidade excessiva de etapas a
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serem realizadas como causa do atraso na entrega de materiais e 50% dos respondentes
concordaram com a assertiva.
Deste grupo de questões pode‐se extrair que pelo menos metade dos colaboradores
consideram como causas dos atrasos na entrega de materiais a falta de algum documento e a
quantidade excessiva de etapas no processo.
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Figura 4 ‐ Normatização e atribuição de tarefas
Fonte: Pesquisa direta, 2014.
O gráfico acima traz as percepções dos colaboradores acerca do grupo de questões (Q9,
Q10, Q11 e Q12, disponíveis no apêndice.) referente à normatização e atribuição de tarefas.
Na primeira, segunda, e terceira afirmativas, 100% dos participantes concordaram com o
que foi exposto nas assertivas relacionadas à atribuição, responsabilidade e normatização das
tarefas da GMAT. Apenas na quarta afirmativa que a porcentagem de concordância cai para 66%.
Através das respostas obtidas pode‐se inferir que os colaboradores do setor, em sua
maioria, considera importante que haja padronização e normatização nas tarefas. Entretanto, os
34% que discordaram da assertiva Q12 – Na GMAT, todas as tarefas são descritas e definidas
claramente para os funcionários – demonstraram que o nível de definição das funções do setor
não é considerado ideal. Tal fato mostra que, mesmo a maioria dos funcionários tendo um bom
entendimento das funções a serem exercidas, ainda assim alguns colaboradores aparentam não
estarem sendo instruídos de forma eficaz. A partir das respostas obtidas e pela inferência dos
pesquisadores foi criado um possível fluxo ideal para a compra dos materiais no TJPB, que é
apresentado abaixo:
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Figura 5: Fluxo ideal de compras no TJPB.
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
O fluxo proposto é baseado nas expectativas legais e de desempenho para o TJPB. O
processo apresentado acima poderia ser mais bem organizado, mas as disposições legais
bloqueiam algumas alternativas e ainda fazem surgir novas fases.
CONCLUSÃO
Fala‐se demasiadamente que o processo de compras das instituições públicas é sinônimo
de práticas engessadas, com excesso de ações burocráticas, que tornam todo o método de
obtenção de produtos lento e cansativo para as partes diretamente envolvidas e interessadas no
seu bom andamento. É um pouco de verdade que isso realmente ocorre, mas não se pode
qualificar à burocracia como um obstáculo – uma vez que ela é necessária por uma série de
fatores legais e administrativos –, nem tampouco como uma desculpa para justificar o mau
emprego dos recursos em compras equivocadas.
Diante disso, nota‐se uma necessidade latente por parte da direção em investir
principalmente em dois pontos principais: treinamento do pessoal envolvido com todo o
processo, e padronização das atividades como forma de melhorar continuamente os resultados
obtidos no trabalho.
Na Gerência de Material e Patrimônio – GMAT – do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB –
não é diferente. Porém, através deste breve levantamento feito e das observações realizadas,
percebeu‐se que ainda há muito que melhorar. Tanto com relação ao treinamento da equipe,
quanto no sentido da padronização das atividades e tarefas, objetivando alcançar uma maior
eficácia e consequentemente uma maior qualidade nos serviços ofertados.
Vale salientar que toda e qualquer mudança que venha a ser proposta ou implementada
deve estar amparada legalmente, já que tais artifícios são imprescindíveis para que, de fato, a
mudança possa ter um caráter positivo e benéfico para os futuros atos desenvolvidos pela
gerência.
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Outro ponto que foi observado e que merece destaque – mesmo não sendo um dos
objetivos desta pesquisa – relaciona‐se com a ausência notória de empowerment entre os
colaboradores do setor, onde poucos detinham o conhecimento frente à equipe. O que, de certa
forma, é prejudicial à realização das tarefas e atividades da maneira correta.
FIGURAS
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Figura1 ‐ Padronização e definição de funções de trabalho
Fonte: Pesquisa direta, 2014.
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Figura 2 ‐ Importância e agilidade do fornecimento de materiais.
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Figura 3 ‐ Atrasos na entrega de materiais.
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Fonte: Pesquisa direta, 2014.
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Figura 5: Fluxo ideal de compras no TJPB.
Fonte: Pesquisa Própria, 2014.
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RESUMO
O presente artigo busca descrever o perfil de
competência profissional das gestoras do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba,
Campus João Pessoa, para o exercício da gestão e como
elas conciliam vida profissional e familiar. Teve como
objetivo identificar o perfil sócio‐demográfico das
pesquisadas, sondar as estratégias que elas utilizam
para conciliar vida familiar e profissional e averiguar as
competências exigidas para a ocupação de seus cargos.
A metodologia utilizada se baseou em dados quali‐
quantitativos, coletados através de aplicação de
questionários as pesquisadas. Os resultados obtidos

apontam que a maioria das respondentes é composta
por mulheres de carreira, que tem uma carreira e vida
familiar estáveis. Vemos que as gestoras colaboram com
grande parte do orçamento familiar, apesar da
sociedade ainda partir do pressuposto de que o homem
é o grande mantenedor da família. Ao final, foi possível
constatar que as entrevistadas buscaram meios parar
conciliar suas responsabilidade, e que a maioria das
respondentes é composta por mulheres de carreira, que
não abriram mão do desejo de formar uma família e
nem por isso deixaram de exercer um cargo de gestão.

PALAVRAS‐CHAVE: liderança feminina, gênero, mulher, mercado de trabalho.

WOMEN'S LEADERSHIP IN THE WORLD OF WORK: A CASE STUDY IN IFPB, CAMPUS JOÃO
PESSOA
ABSTRACT
This article aims to describe the profile of
professional competence of female managers at the
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Paraiba, João Pessoa campus, for the financial
management and how they reconcile work and family
life. The objective was to identify the sociodemographic
profile of the researched women, probing the strategies
they use to reconcile family and professional life and
determine the skills required for the occupation of their
positions. The methodology used was based on
qualitative and quantitative data collected through

questionnaires. The results indicate that most
respondents are career women, having a stable career
and family life. We see that female managers cooperate
with much of the family budget, while society still
assume that man is the primary maintainer of the
family. Finally, it was found that the respondents sought
ways to reconcile their responsibility to stop, and that
most of them are career women who did not give up of
the desire of forming a family and not really stopped
seeking
a
management
position.

KEY‐WORDS: female leadership, gender, women, labor market.
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A LIDERANÇA FEMININA NO MUNDO DO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO IFPB, CAMPUS
JOÃO PESSOA
INTRODUÇÃO
Uma das mudanças mais importantes que ocorreram no século XX foi a participação da
mulher no mercado de trabalho, tendo aumentado consideravelmente nas últimas três décadas
(TANURE et al., 2006 e DAMASCENO, 2010). O número de mulheres no mercado de trabalho está
aumentando e este fenômeno está ocorrendo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e
o Brasil não é exceção. Muitas organizações preferem o trabalho feminino, devido a capacidade
de trabalho em equipe, persuasão, cooperação, flexibilidade, intuição, criatividade, paciência, e
de um maior senso de justiça, entre outras características que normalmente elas possuem em
contraposição as questões masculinas; individualismo, autoritarismo, objetividade, velocidade,
centralização, competição e visão globalizada, mas, apesar deste perfil traçado, poucas mulheres
têm conseguido chegar ao topo da hierarquia empresarial (PROBST, 2003). O que se nota é que
as dificuldades masculinas são as habilidades que as mulheres desenvolveram em sua maneira de
gerenciar, embora seja importante frisar que essas características não podem ser consideradas
estanques, pois alguns homens podem apresentar algumas características de gerenciamento
feminino e vice‐versa.
Menda (2004) ressalta que a diferença entre os gêneros é percebida no decorrer da
história, principalmente como sinais de superioridade do homem sobre a mulher. Isso ocorre
através de uma educação machista que ainda persiste na sociedade atual. De acordo com Menda
(2004) e Tanure et al. (2006) estudos apontam que a família produz um impacto forte sobre a
carreira profissional do indivíduo. Nesse ponto o homem é mais favorecido que a mulher, pois a
mulher colabora para que ele invista na carreira, principalmente se ela não fizer parte do
mercado de trabalho, enquanto que ela prioriza mais família e filhos (MENDA, 2004; TANURE,
2006).
Isso também ocorre por falta de oportunidade para as mulheres nas empresas, onde se
verifica maior número de homens nos altos cargos organizacionais. Verifica‐se que as mulheres
necessitam de condições especiais para trabalhar e crescer em virtude da sobrecarga que
enfrentam profissional e pessoalmente (MENDA, 2004; TANURE, 2006).
As mulheres em geral vêm lutando contra esse preconceito que, mesmo com o aumento da
participação feminina no mercado de trabalho, ainda persiste. São transformações difíceis
porque a antiga concepção, do homem como provedor do capital em prol da família, está tão
arraigada que esta mudança cultural demora a ocorrer principalmente no meio gerencial
(JONATHAN e SILVA, 2007).
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GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Todos os seres humanos são dotados de aptidões mentais ou intelectuais, porque aptidões
são atributos pessoais inatos. Porém, durante a vida, alguns desenvolvem essas aptidões mais do
que outros (RESENDE, 2000).
As organizações consideram competente o profissional que manifesta um saber agir
responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos e recursos,
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo
(FLEURY,2000).
A Competência de informação tem no seu centro dados aglomerados, elaborados,
armazenados, transmitidos ou aplicados em uma determinada situação. O exercício da
competência da informação efetiva‐se no ato de organizá‐la, tratá‐la e de transmiti‐la (RESENDE,
2000).
As competências técnico‐operacionais são aplicações de conhecimentos específicos, às
vezes associadas com aplicações de capacidades e agilidades, aplicadas em atividades
profissionais ou cargos semi‐especializados ou especializados (RESENDE, 2000).
Ao contrário das competências gerenciais mais ligadas aos aspectos comportamentais, que
são aplicáveis com razoável amplitude em diversos tipos de empresas, as competências técnicas
têm maior grau de especificidade. Devem, portanto, ser pensadas e avaliadas para cada empresa,
contexto competitivo e área (FLANNERY; HOFRICHTEP; PLATEN, 1997). São exemplos de
competências técnicas a gestão financeira, gestão comercial, negociação, gestão industrial,
dentre outras.
A noção de competência remete ao indivíduo, à responsabilidade pela conquista do
emprego e que visa mobilizar a responsabilidade do trabalhador em prol de seu reconhecimento
e do processo produtivo.
A LIDERANÇA FEMININA
As pessoas que se destacam como líderes, estarão projetando sua posição para um nível
mais elevado, alcançando uma nova etapa e fazia mudanças no meio em que vive, na sua cidade,
país e em alguns casos até no planeta.
Existe uma dimensão muito importante, não só para as organizações, mas também para a
sociedade como um todo, que é a participação da mulher no contexto do trabalho e os reflexos
da sua maneira de pensar, agir e sentir sobre os fenômenos evidenciados na complexidade
organizacional (MADRUGA et. al., 2001).
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Segundo Menda (2004), no momento em que as mulheres começaram a inserirem‐se no
mercado de trabalho, as questões que envolvem as relações de trabalho entre a mão‐de‐obra
masculina e feminina começaram a emergir. A maioria dos discursos nas organizações sempre
pregou igualdade de condições e oportunidades para o sexo feminino e masculino no ambiente
organizacional. Entretanto, ainda existe uma clara evidência com relação à desigualdade da
participação da mulher no mercado de trabalho, seja quanto aos níveis salariais, possibilidade de
crescimento na carreira ou oportunidades de exercer determinadas funções.
O processo de empoderamento da mulher pode ser avaliado por diversos aspectos, mas
será preciso perceber que a mulher sempre foi excluída da esfera pública e da categoria de
cidadã e foi através de sua luta dentro da esfera familiar e comunitária que ela foi se engajando
em projetos maiores e rompendo todos os limites até atingir seus sonhos e aspirações
(CKAGNAZOROFF e MACHADO, 2008). Eles relatam que ainda se percebe a convivência
desfavorável em relação as mulheres, principalmente nos vínculos trabalhistas, onde há
diferentes níveis de participação, remuneração, distribuição de poder e controle. Também foi
percebido que o acesso das mulheres está ampliado, mas não igualitariamente distribuído.
Sendo evidente que é necessário percorrer ainda um longo caminho até que ocorra a equidade
do gênero.
Segundo Bartolomé (2001), há um crescente número de mulheres dentro do ambiente
organizacional exercendo cargos que até então eram ocupados apenas por homens. Diante da
persistência dessas mulheres em atuar, simultaneamente, como mães, donas de casa e
profissionais, surgiu o interesse em pesquisar sobre as gestoras do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus João Pessoa.
METODOLOGIA
A pesquisa foi produzida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba,
campus João Pessoa. Para alcançar os objetivos estabelecidos da pesquisa, foi preciso
desenvolver um estudo de natureza aplicada com abordagem quali‐quantitativa, que nos proveu
informações acerca do perfil sócio/demográfico das gestoras do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus João Pessoa. Como também a percepção dessas
mulheres sobre o perfil profissional para o cargo e os meios apontados e empregados por elas
para a conciliação da vida familiar e desenvolvimento profissional.
Para a coleta de dados, foram executados a aplicação de questionários tendo em vista a
população total de 22 gestoras, dos quais 11 puderam responder o questionário. O questionário
foi composto por 6 questões de múltipla escolha e 2 questões abertas. Foram analisadas a
escolaridade, faixa etária, estado civil, número de filhos, colaboração da gestora na renda familiar
e a experiência da gestora em cargos de liderança. Bem com as estratégias utilizadas para
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conciliar vida familiar e profissional e as competências exigias pelo cargo que ocupa. Para que os
objetivos específicos pudessem ser respondidos, o questionário foi respondido por cerca de 50%
das gestoras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus João
Pessoa.
ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS
ESCOLARIDADE
Na tabela 1 observamos que 54,55% das gestoras possuem pós‐graduação, 27,27% tem
mestrado e 18,18% doutorado.
Grau de Escolaridade

Frequência

%

Pós‐graduação/MBA

6

54,55

Mestrado

3

27,27

Doutorado

2

18,18

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Os dados acima sinalizam que o ingresso e permanência na ocupação de cargos de gestão
impõe aquisição de conhecimentos em nível superior completo. Estes dados também sinalizam
para o fato de que a maioria das mulheres que ocupam cargo de gestão trabalha e qualifica‐se
profissionalmente, apesar das responsabilidades familiares.
FAIXA ETÁRIA
Na tabela 2 notamos que 54,55% das pesquisadas tem entre 51 e 60 anos, enquanto
45,45% possuem entre 41 e 50 anos de idade.
Idade

Frequência

%

Entre 41 e 50 anos

5

45,45

Entre 51 e 60 anos

6

54,55

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

O exposto acima pode significar que para ocupar um cargo de gestão é preciso de
experiência e certo grau de maturidade profissional.
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ESTADO CIVIL
Na tabela 3 verificou‐se que 54,55% das pesquisadas são casadas, 27,27% estão solteiras e
18,18 são divorciadas.
Estado civil

Frequência

%

Solteira

3

27,27

Casada

6

54,55

Divorciada

2

18,18

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Pode‐se presumir, devido a maior parte da população estudada estar em uma união
estável, que há um grande número de pessoas com maiores responsabilidades em cargos de
gestão. A maioria das respondentes é composta por mulheres de carreira, que não abriram mão
do desejo de formar uma família e nem por isso deixaram de exercer cargo de gestão.
NÚMERO DE FILHOS
Na tabela 4 podemos observar que 45,45 das gestoras tem dois filhos, 27,27% possuem
um filho, 18,18% não tem nenhum filho e 9,09% tem mais de três filhos.
Número de filhos

Frequência

%

Nenhum Filho

2

18,18

Um Filho

3

27,27

Dois Filhos

5

45,45

Mais de Três Filhos

1

9,09

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Estes dados (Tabela 4) encontram consonância com o que demonstram estatísticas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE sobre a diminuição de número de filhos nas
famílias com melhor nível de instrução e engajamento da mulher no mercado de trabalho.
CONTRIBUIÇÃO NA RENDA FAMILIAR
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Na tabela 5 podemos constatar que 63,64% da população entrevistada contribui de 50% a
80% na renda familiar, 27,27% colaboram com mais de 80% e 9,09% com menos de 30%.
Contribuição

Frequência

%

Menos de 30%

1

9,09

De 50% a 80%

7

63,64

Mais de 80%

3

27,27

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Na tabela 5 notamos que 63,64% das gestoras contribuem de 50% a 80% com a renda
familiar. Esse dado coopera com as informações do referencial teórico sobre a mulher que
desempenha vários papéis. Além de, muitas vezes, ser a única mantenedora da família; ou seja, é
crescente o número de mulheres que dividem os encargos domésticos ou, até mesmo, são chefes
de família. Mas apesar das mulheres representarem grande parte do orçamento familiar a
sociedade ainda vê seus parceiros como o principal responsável pela sustentação financeira do
lar.
EXPERIÊNCIA EM CARGO DE LIDERANÇA
Na tabela 6 observa‐se que 36,36% das gestoras estão em cargo de gestão a mais de 10
anos, o mesmo vale para as que estão de 2 a 5 anos. 18,18% estão a menos de 2 anos e 9,09 de 5
a 10 anos.
Experiência de liderança

Frequência

%

Menos de 2 anos

2

18,18

De 2 a 5 anos

4

36,36

De 5 a 10 anos

1

9,09

Mais de 10 anos

4

36,36

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Para as funções de gestão as respostas indicam um perfil profissional capaz de motivar a
comunidade acadêmica para a promoção de um ensino de qualidade, fazendo‐a seguir suas
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orientações, além de se tornar exemplo de comprometimento e lealdade com as políticas e
diretrizes da Instituição perante seus liderados. A realização pessoal faz com que essas mulheres
exerçam suas funções com dedicação, mas nada impede que as também o façam por
necessidade.
OBSERVAÇÃO: Nas questões a seguir algumas entrevistadas citaram um ou mais pontos
abordados, enquanto outras não citaram nenhum.
VARIÁVEIS DA PESQUISA COM RELAÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA CONCILIAR VIDA
PROFISSIONAL E FAMILIAR.
Na tabela 7 vemos que cinco gestoras apontaram apoio do marido e/ou filhos como
estratégia utilizada para conciliar vida profissional e familiar, outras cinco disseram que utilizam a
ajuda de uma empregada doméstica como meio de transitar entre seus afazeres de forma
harmoniosa. Duas afirmaram que não levam trabalho para casa, e outras duas falaram que
procrastinadoras e que tem dificuldade em conciliar seus afazeres e de planejar suas atividades.
Variáveis

Frequência

Apoio do marido e/ou filhos

5

Ajuda de uma empregada doméstica

5

Não leva trabalho para casa

2

Procrastinação, dificuldade de conciliação e planejamento

2

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

A maioria das entrevistadas afirmou que o apoio dos seus familiares e a ajuda de uma
empregada domésticas são suas principais ferramentas para conseguir realizar todos os seus
afazeres. Algumas disseram que não levam trabalho para casa, afim de poder aproveitar melhor
o tempo com a sua família. Já uma pequena minoria disse que não consegue planejar suas
atividades e nem conciliar sua vida familiar com sua vida profissional, devido a falta de
planejamento e procrastinação.
O CARGO EXIGE QUE AS GESTORAS TENHAM ALGUMA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA SUA
OCUPAÇÃO?
Na tabela 8 observamos que 81,82% das entrevistadas afirmaram que é preciso ter certas
competências para o exercício da sua função, enquanto 18,18% disseram que não precisam de
competências específicas para a sua área de atuação.
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Existem competências exigidas pelo cargo de
ocupação da gestora?

Frequência

%

Sim

9

81,82

Não

2

18,18

Total

11

100

Fonte: dados da pesquisa. Março 2014.

Este resultado reflete que para o exercício do cargo de gerencia é necessário que suas
ocupantes apresentem competências que vão de acordo com o perfil da posição de liderança que
será ocupada.
CONCLUSÃO
A partir da pesquisa realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba, campus João Pessoa, foi possível constatar que as gestoras, em sua totalidade, contam
com o apoio dos familiares e os utilizam como suporte estratégico para conciliar seus afazeres
pessoais com as variáveis no âmbito do trabalho. Contribuem de forma significativa na renda
familiar, sendo, por muitas vezes, a principal responsável pelo sustento da família.
A pesquisa transcorreu de forma tranquila, as entrevistadas, mesmo com toda a gama de
atividades, se dispuseram de imediato a colaborar com docentes. Por fim, aprofundamos nossos
conhecimentos a cerca da Gestão de Pessoas, descobrimos quão interessante é o perfil de
liderança feminina e vimos de perto todas as dificuldades e desafios que essas mulheres
enfrentam e vencem todos os dias.
As empresas não devem temer esse profissional devido à alta carga de responsabilidades
que ele possui, pelo contrário, como sempre foram expostas a várias adversidades e desde cedo
vão de encontro a inúmeras barreiras criadas pela sociedade, elas se tornaram pessoas com perfil
de extrema resiliência e maturidade.
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RESUMO
O presente trabalho tem como que foco verificar a
aplicabilidade de logistica de suprimentos no setor
público, mais especificamente num órgão de
fornecimento de medicamentos e material hospitalar do
município de Rio Branco.Para isso foi escolhido um
órgão público da administração direta, responsável pelo
Setor Hospitalar Municipal. A Secretaria de Saúde dirige
os centros, módulos e unidades de saúde,
consequentemente é o responsável pela distribuição de
todo o material necessário para o pleno funcionamento

de cada unidade, bem como, setores e departamentos
do próprio órgão. No decorrer do artigo descreveremos
o andamento desse processo de suprimento e como se
dá. Analisando o procedimento na prática no município
de Rio Branco/Acre, apontando a adequadação logística
de Compra, Estocagem e Manuseio de medicamentos e
demais materiais que envolvem as atividades diárias
dessa área estudada.

PALAVRAS‐CHAVE: Logística, Estoques, Organização, Setor Público.

THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION LOGÍSTC OF PURCHASES AND INVENTORIES IN THE
PUBLIC SECTOR
ABSTRACT
This work is focused to verify the applicability of logistic
supplies in the public sector, more specifically in an
organ supply of medicines and hospital supplies from
Rio Branco.Para it was chosen a public agency
administration directly responsible for the Hospital
Sector Municipal. The Department of Health runs the
centers, health units and modules, hence is responsible
for the distribution of all the material required for the
full operation of each unit as well, sectors and

departments of the organ itself. During the course of
this article we describe the procurement process and
how to give. Analyzing the procedure in practice in the
city of Rio Branco / Acre, pointing to logistics FITNESS
Purchase, Storage and Handling of medicines and other
materials that involve everyday activities that study
area

KEY‐WORDS: Logistics, Inventory, Organization, Public Sector
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A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO LOGÍSTCA DAS COMPRAS E ESTOQUES NO SETOR PÚBLICO.
INTRODUÇÃO
Todos os segmentos empresariais bem como a administração publica, exige‐se uma organização
logística, eficiente e moderna, capaz de responder às exigências do mercado. No setor público
existe um ambiente onde o cliente que é o cidadão, vislumbra expectativas em relação aos
tributos que paga e a qualidade dos serviços implementados pelo setor publico, exigindo‐se cada
vez mais uma gestão eficiente de suas receitas.
É neste contexto que área de logística tem se tornada uma ferramenta estratégica para as
organizações, sendo considerada uma área que pode gera ganhos e resultados, se bem aplicada e
gerida forma eficiente. A gestão logística tem chamado a atenção pelos desafios e possibilidades
de contribuir na gestão de empresas. (ZANON, 2008).
A logística é uma ferramenta importantíssima para se gerenciar estoques e demais suprimentos,
ambos, algo importante e necessário para o bom andamento das atividades organizacionais. E no
setor público, planejar o que vai ser consumido e nas quantidades corretas também se torna
essencial, visto que pode evitar os desperdícios e as faltas dos materiais, haja vista que a função
predominante na Gestão de Estoques no setor público é de alimentar a produção, no sentido de
prover os materiais para a prestação dos serviços e Gestão de Patrimônio é o de zelar pelo bem
patrimonial das instituições.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa que visou
compreender a aplicabilidade de logistica de suprimentos no setor público, mais especificamente
num órgão de fornecimento de medicamentos e material hospitalar do município de Rio Branco.
Para isso foi escolhido um órgão público da administração direta, responsável pelo Setor
Hospitalar Municipal.
A Secretaria de Saúde dirige os centros, módulos e unidades de saúde, consequentemente é o
responsável pela distribuição de todo o material necessário para o pleno funcionamento de cada
unidade, bem como, setores e departamentos do próprio órgão. No decorrer do artigo
descreveremos o andamento desse processo de suprimento e como se dá. Analisando o
procedimento na prática no município de Rio Branco/Acre, apontando a adequada logística de
Compra, Estocagem e Manuseio de medicamentos e demais materiais que envolvem as
atividades diárias dessa área estudada.
Salientamos então, que o enfoque do presente trabalho é compreender a importância da gestão
de estoques no setor público, mais especificamente num órgão de fornecimento de
medicamentos e material hospitalar do município de Rio Branco, observando a sua estrutura e
forma como a logística pode contribuir desde o manuseio dos materiais, a compra e a estocagem
de medicamentos. Buscando ainda, demonstrar que é fundamental a eficiência operacional em
um sistema de gestão e controle logístico, haja vista que o objetivo final dos órgãos gestores da
área de saúde deve ser o de restabelecer e preservar a saúde das pessoas que o procuram.
MATERIAL E MÉTODOS
Com relação aos seus aspectos metodológicos, inicialmente para a consecução desta pesquisa foi
realizado um estudo bibliográfico sobre os fundamentos e técnicas da logistica de suprimentos,
compras e estoques aplicados ao setor público. Esta pesquisa pode ser classificada como uma
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pesquisa descritiva, visto que buscou observar, analisar e registrar os dados coletados na
empresa, sem a interferência do pesquisador (ANDRADE, 1999). Do ponto de vista da forma de
abordagem, esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa uma vez que seu objetivo foi o
de obter informações sobre os fundamentos, técnicas e em relação a logistica de suprimentos,
compras e estoques no setor público, tendo como objeto de estudos a SEMSA‐Secretaria
Municipal de Saude de Rio Branco.
A pesquisa, buscou compreender a aplicabilidade de logistica de suprimentos no setor público,
mais especificamente num órgão de fornecimento de medicamentos e material hospitalar do
município de Rio Branco, analisando como está estruturada os aspectos da logistica de
suprimentos, compras e estoques no setor público.
Em relação aos procedimentos de pesquisa, adotou‐se o estudo de caso, que, segundo Yin
(2010), esse método de investigação compreende um estudo exaustivo de um ou poucos objetos,
permitindo assim um amplo e detalhado conhecimento do objeto de estudo. Para coleta de
dados, utilizou‐se a técnica da entrevista com questões abertas e semi estruturadas.Num
primeiro momento, efetuou‐se levantamento de informações sobre o funcionamento do setor de
almoxarifado, com visitação ao local, analisando a logística do local, bem como, todo
gerenciamento do mesmo.
FUNDAMENTOS DA LOGISTICA
A logística é vista como um sistema que se preocupa com o suporte à produção, disponibilizando
matérias‐primas no lugar o no momento em que são necessários, com a distribuição dos
produtos acabados nos pontos de venda, e com a integração das diversas atividades visando à
redução de custos e melhoria da eficiência, por meio de uma aproximação entre clientes e
fornecedores. ADAPTADO BALLOU (2002) e CHRISTOPHER (1997)
Para um sistema funcionar de forma que venha obter satisfação, são necessárias diversas
ferramentas que contribuam para isto, podemos citar a técnica de coleta e manutenção de
informações e melhoria na comunicação, facilmente auxiliados pela informatização para as mais
diferentes tarefas, podendo assim ter uma conhecimento de todos os processos ocorridos dentro
do ambiente de trabalho. Como afirma Novaes (2001), as modernas técnicas de gestão,
integradas a sistemas de informação e comunicação bem definidos, são ferramentas
indispensáveis para o apoio à gestão e ao processo de decisão de sistemas logísticos.
Como parte fundamental desse sistema de informação, encontramos a administração de
materiais ou numa visão mais moderna, a chamada logística de suprimentos ou abastecimento,
que tem como atividade primordial, conciliar a necessidade de suprimentos com a otimização
dos recursos financeiros e operacionais da empresa, entendo ainda os estoques como um
elemento fundamental para equilibrar a relação entre capacidade de fornecimento e demanda,
uma vez que fornecimento e demanda não ocorrem, certamente, conforme o desejo dos
administradores.
A logística de suprimentos trata do fluxo de produtos para a empresa, tendo como principais
tarefas: inicialização e transmissão das ordens de compra; transporte dos insumos/materiais até
a fábrica e manutenção de estoques, fornecendo apoio fundamental ao sucesso do sistema
logístico. ADAPTADO BALLOU (1993).
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Conforme Gonçalves (2007), numa visão moderna da administração de suprimentos, existem
importantes áreas de abordagem, a saber:
a) Gestão de Compras: que tem como meta garantir a disponibilidade dos recursos a
serem transformados (materiais) e dos recursos de transformação (ferramentas, óleos
lubrificantes, etc, dentro de instalações), para todas as áreas da organização. Tendo
ainda a responsabilidade de desenvolver fornecedores que atendam os requisitos de
qualidade e especificações exigidas pela empresa, dentro do tempo exigido para entrega,
e com capacidade de repetição.
b) Gestão de Estoques: esta área é considerada muito importante por gerir (gerenciar) a
garantia da disponibilidade dos itens necessários no processo produtivo, cuidando para
que nada falte, o que gera paradas de máquinas, fazendo com que sejam atendidas as
necessidades dos clientes, garantindo a eficácia.
c) Gestão da Distribuição: esta atividade adquire uma enorme importância, uma vez
que tem a responsabilidade pelo recebimento, guarda e distribuição dos itens
comprados, entregando internamente as quantidades necessárias no momento exato,
além de cuidarem da guarda e distribuição dos bens produzidos pela organização,
fazendo com que os mesmo sejam despachados de forma adequada e segura para seus
destinos finais.

Na visão de Carretoni (2000), a administração de materiais precisa garantir o abastecimento
contínuo de suprimentos para a empresa obedecendo às especificações necessárias, em prazo
determinado com os menores custos de aquisição. Para atingir a esse objetivo, deve estar
estruturada de maneira que contemple todas as atividades necessárias, conforme apresentado
na figura abaixo:

Fig.1: Atividades da Administração de Suprimentos
Fonte: Francischini et all (2004)
Pozo (2002) complementa que o controle dos níveis de estoque é uma das funções mais
relevantes da administração de materiais, e a aplicação de lógica e racionalidade pode auxiliar na
solução de problemas vinculados ao estoque.
Compete então à administração de materiais coordenar as atividades para aquisição de matéria‐
prima que visem abastecer as organizações públicas, privadas e indústrias, também controla o
estoque, a decisão de repô‐lo, a escolha de fornecedores, os processos de compras, a
armazenagem e a entrega, tudo sincronizado com as necessidades de produção, fazendo da
administração de materiais no setor público, o processo logístico mais presente, pois é a área de
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serviços que basicamente demanda o abastecimento de produtos para permitir a execução dos
serviços públicos. ADAPTADO ROSA (2010) APUD LIMA, COSTA E SILVA, 2013).
Desse modo, conclui‐se que a Administração de Materiais ou Suprimentos é uma atividade
fundamental para qualquer organização, tendo como responsabilidade planejar, executar e
controlar, nas condições mais eficientes e econômicas, o fluxo de material, partindo das
especificações técnicas dos artigos a adquirir, até a entrega do produto terminado ao cliente.
GESTÃO DE COMPRAS NO SETOR PÚBLICO
Para Pozo (2002) a atividade de compras é uma função administrativa, pois em todos os
momentos tomam‐se decisões quanto a quantidades, origem, custos e credibilidade dos sistemas
de fornecimento, tanto internos como externos, sempre voltadas para os aspectos econômicos e
estruturais da empresa.
No setor público, em todas as esferas, federal, estadual ou municipal, as decisões de compras
devem obedecer a certos preceitos legais, conforme determina o inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.666/93, regulamentos que estabelecem procedimentos
para licitação nas entidades públicas ou a ela equiparada, ou seja, determina que as obras,
serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que
assegure a igualdade de condições a todos participantes, não sendo objeto do trabalho descrever
ou verificar estes aspectos
No setor público são exigidas as mesmas práticas administrativas e de gestão que as organizações
privadas praticam, embora o processo logístico do setor público ainda necessite de algumas
adaptações e melhorias. Tanto na iniciativa privada com no setor público, o sistema logístico
deve refletir uma adequada administração da movimentação de mercadorias, serviços e
informações, desde a aquisição do insumo até a distribuição do produto final. (APUD LIMA,
COSTA E SILVA, 2013).
ESTOQUES NO SETOR PÚBLICO
Segundo Slack (2002) o estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos
materiais em um sistema de transformação, não importando o que é armazenado como estoque
ou onde é posicionado na operação, pois ele existirá porque existe uma diferença de ritmo entre
fornecimento e demanda.
Podem ser encontrados diversos tipos ou de estoques: matéria‐prima, produto em processo (em
elaboração/produção), produto acabado, materiais e embalagens e produtos necessários para
manutenção, reparo e suprimentos de operações, não necessariamente utilizados no processo
de fabricação.
Em relação aos estoques, Dias (2005), afirma que ele tem duas grandes características: funciona
como um pulmão que garante as oscilações entre produção e demanda no que se refere à sua
função de armazenagem de produtos acabados (para os casos de manufatura e entregas), é
garantia do abastecimento dos materiais necessários à produção ou prestação de serviços.
Segundo Dias (2010), as funções principais de um setor de controle de estoques devem obedecer
à seguinte organização:
• determinar o que deve ser estocado;
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• determinar quando os estoques deverão ser reabastecidos;
• determinar o volume de estoque necessário para um período predeterminado;
• acionar o Setor de Compras para executar aquisição de estoque;
• receber, armazenar e distribuir os materiais estocados, conforme necessidade;
• controlar os estoques em termos de qualidade e valor e fornecer informações sobre sua
posição;
• manter inventários periódicos para análise;
• identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e avariados.
Quanto à gestão e controle dos estoques Viana (2010),afirma que o gerenciamento do estoque
deve planejar um equilíbrio entre estoque e consumo, devendo ser avaliado e atualizado
periodicamente de forma a evitar exequíveis problemas resultantes de variações de consumo,
vendas ou mesmo de reposição dos produtos.
RESLTADOS E DISCUSSÕES
Em análise a um setor responsável por fornecer medicamentos e materiais hospitalar vinculado à
administração municipal de Rio Branco, buscamos entender a sua composição e estrutura.
SETOR OU DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUA ROTINA
No objeto de estudo, a Divisão de Compras é o setor responsável pelas compras de forma
centralizada, realizando‐as para todas as demais unidades e setores do órgão, é chefiada por um
profissional graduado em Administração.
A solicitação de compras é gerada nos departamentos e encaminhada ao gabinete do órgão que
autoriza e encaminha ao setor de compras, este faz a cotação de preço, licitação, homologação,
contratação e encaminha ao financeiro para empenho, depois de autorizado pelo Ordenador de
Despesa, a Divisão de Compras emite a ordem de fornecimento para a empresa, esta emite a
nota fiscal, após nota conferida e atestada, segue para autorização do Ordenador para liquidação
e pagamento. O Processo continua com a Divisão de Almoxarifado conferindo, armazenando e
encaminhando nota para o setor que fez a solicitação para atesto.
PERIODICIDADE DAS COMPRAS
As compras ocorrem normalmente a cada três meses ou quando há necessidade.
A divisão faz a cotação com no mínimo três fornecedores diferentes por produto ou serviço.
Quanto aos procedimentos de compra, podemos verificar que o órgão citado segue na medida
do possível e de acordo com as possibilidades financeiras tais exigências. Embora, saibamos que
na prática o andamento acaba se tornando comprometido pela as exigências burocráticas legais
no que diz respeito aos processos de compra e controle de armazenamento específico ao Setor
Público.
DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS
A distribuição para as unidades e postos de saúde é efetuada no que tange a medicamentos
somente pelo almoxarifado da SEMSA, onde o farmacêutico faz visitas aos centros, unidades e
módulos de saúde verificando qual a necessidade de reabastecimento.
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ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM
Conseguimos constatar que o local reservado para armazengam dos produtos(medicamentos e
demais materiais), no caso o almoxarifado ou setor de estocagem, fornece uma estrutura
adequada ao controle e visualização dos produtos, pois apresenta uma disposição e controle
necessário para a retirada de informações para que o Setor de Compras possa efetuar seu papel
consciente de que o abastecimento se dará da forma correta, atendendo as necessidades ao
menor custo possível.
CONCLUSÃO
Tendo em vista os resultados obtidos com a pequisa que teve como foco verificar a aplicabilidade
de logistica de suprimentos no setor público, mais especificamente num órgão de fornecimento
de medicamentos e material hospitalar do município de Rio Branco, que apresenta apresenta
uma necessidade de informações logisticas igual a qualquer outro segmento,exgindo‐se a
aplicabilidade de um sistema logístico eficiente, pois a logística somente atingirá seu objetivo e
razão de ser se gerar valor para os consumidor final, para os fornecedores e para todas as
organizações envolvidas nos processos logísticos .
Para que o setor pesquisado funcione de forma eficiente o mesmo contar conter um sistema
logístico que possa oferecer de forma eficaz todos os materiais necessários, pois um sistema
logístico no serviço público, deve visar o atendendimento eficiente seus cidadãos, devendo ser
concebido, estruturado e gerenciado de forma que possa atender os princípios de toda
administração pública, que é economicidade e qualidade dos serviços prestados.
Dessa forma, tanto as empresas privadas quanto as organizações públicas necessitam da logística
de suprimentos para manterem a efetividade da prestação dos serviços, com qualidade e
eficiência, pois os entes públicos, tem como cliente final o cidadão,que necessita dos serivcos
públicos de qualidade.
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RESUMO
O objetivo principal do presente artigo é expor através
de uma pesquisa bibliográfica o cooperativismo de
crédito abordando sua evolução histórica, suas normas
jurídicas e seus princípios. Além disso, vale evidenciar a
importância econômica e social que esse ramo de
cooperativismo possui, pois, apesar de ainda ser pouco
conhecido, é uma alternativa bastante viável comparada

a bancos mercantis e outras instituições financeiras,
principalmente para as classes trabalhadoras menos
favorecidas.

PALAVRAS‐CHAVE: cooperativismo de crédito, desenvolvimento econômico, instituições financeiras.

THE COOPERATIVE CREDIT AND ITS RELEVANCE IN SETTING NATIONAL
ABSTRACT
The main objective of this article is to expose
through a literature search addressing the cooperative
credit introducing its historical evolution, its legal norms
and principles. Furthermore, it is worth highlighting the
economic and social importance of this branch of

cooperative, because, although it is still little known, it is
a very viable alternative, compared to the commercial
banks and other financial institutions, especially the
underprivileged working classes.

KEY‐WORDS: cooperative credit, economic development, financial institutions.
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O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO E SUA RELEVÂNCIA NO CENÁRIO NACIONAL
1 INTRODUÇÃO
Não é de hoje que se fala em cooperativismo. Desde a antiguidade, diversas
formas de cooperação foram experimentadas entre os homens. Etimologicamente a
palavra cooperação (do verbo latino cooperari, de cum e operari = operar em
conjunto) significa a prestação de auxílio para um fim comum. De acordo com o
SICOOB ‐ Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, cooperativismo é a doutrina
que visa a renovação social através da cooperação. Esse sistema baseia‐se em valores
de ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade,
cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades (BRASIL, 1971).
A princípio o cooperativismo se define como uma forma de agir simultânea que
envolve um grupo que trabalha visando um mesmo objetivo ou propósito. Também é
entendido como uma doutrina cultural e socioeconômica que surge como forma de
organização para solucionar problemas. Em meio a vários tipos de sociedades
cooperativas, entra o cooperativismo de crédito como um dos ramos mais dinâmicos
dessa doutrina, apresentando significativo crescimento, ao passo que hoje assume um
lugar de destaque no Sistema Financeiro Nacional. Esse modelo de cooperação torna‐
se significativamente importante para a economia, tendo‐se em vista que a concessão
de crédito é um instrumento que alavanca o desenvolvimento de um território. Alguns
autores produziram pesquisas a respeito do cooperativismo de crédito no Brasil,
contudo, ainda é necessário investimento para que seja possível aperfeiçoar os
estudos nessa questão, que é de certa forma recente, quanto a objeto de pesquisa.
Diante disso, torna‐se relevante este estudo bibliográfico, a fim de que se torne
possível uma melhor compreensão e análise dos seus diferenciais, tendo em vista que
é um tema ainda desconhecido de muitos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
No que tange aos procedimentos utilizados, o presente estudo é classificado
como uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista que pauta seu desenvolvimento
sobre material bibliográfico já elaborado, conforme assevera Gil (1999).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 HISTÓRICO DO COOPERATIVISMO
O cooperativismo moderno teve início no ano de 1844, na cidade de Rochdale,
Inglaterra. Nesse período o Estado passava por uma grave crise social agravada pelas
repercussões da Revolução Industrial. Movidos pelo espírito de ajuda mútua, 28
tecelões de Rochdale constituíram a primeira cooperativa de consumo organizada
formalmente, com o fim de adquirir bens a um menor custo, de forma a eliminar o
intermediador da relação comercial. O ingresso na sociedade acontecia pelo
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pagamento da subscrição, dando direito a compartilhar o estoque. Vale salientar que
foram estabelecidos princípios entre os cooperados tais como suprir necessidades
deixadas pelo desemprego, possuir neutralidade política e religiosa, controlar a
diretoria eleita pelos membros, efetuar negócios em dinheiro e restituir os dividendos
de acordo com o capital rendido. Tal iniciativa deixou um enorme legado e até hoje é
modelo para criação de cooperativas com intuitos semelhantes, baseando‐se nos
princípios definidos pelos operários de Rochdale.
Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), no cenário nacional, a
cultura da cooperação é observada desde a época da colonização portuguesa. O
cooperativismo ganhou força no Movimento Cooperativista Brasileiro surgido no final
do século XIX, estimulado por funcionários públicos, militares, profissionais liberais e
operários, para atender às suas necessidades.
3.2 PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
Em 1995, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) aprovou os princípios que
norteiam as cooperativas, no Congresso de Manchester. São sete os princípios que
regem o cooperativismo, expressando dessa forma o sentimento social onde os
associados são os dirigentes e os excedentes da cooperativa são distribuídos
proporcionalmente às suas operações, não visando o lucro e buscando um
aperfeiçoamento humano. De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil
(OCB), esses princípios são linhas orientadoras para as cooperativas colocarem em
prática os seus valores. São eles:
a) 1° princípio ‐ adesão voluntária e livre: as cooperativas são organizações
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e
assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo,
idade, raça, preferências políticas e religiosas;
b) 2° princípio ‐ gestão democrática e livre: as cooperativas são organizações
democráticas, controladas pelos seus membros, que participam ativamente
na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. A Diretoria eleita
agirá por delegação e com responsabilidade para com os associados. Os
membros têm igual direito de voto (um membro, um voto). Segundo
Bulgarelli “todo associado tem direito a um voto, seja qual for o valor de
suas quotas de capital, todo associado pode desta forma votar e ser votado,
participando da gestão da sociedade”;
c) 3° princípio ‐ participação econômica dos sócios: os sócios contribuem
equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam‐no
democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade
comum da cooperativa. Os sócios recebem, habitualmente, se houver, uma
remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua
adesão. O destino dos excedentes visa sempre o desenvolvimento da
cooperativa, seja por meio da criação de reservas legais, em benefício dos
sócios nas transações com a sociedade ou, através de apoio a outras
atividades, sendo imprescindível a aprovação via assembleia;
d) 4° princípio ‐ autonomia e independência ‐ as cooperativas são
organizações autônomas, de ajuda mútua, sob controle de seus membros.
As relações das cooperativas com outras organizações, sejam públicas ou
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privadas, devem ser exercidas de modo a preservar seu controle
democrático e autônomo;
e) 5° princípio ‐ educação, formação e informação: as cooperativas
promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes
eleitos e dos colaboradores, de forma que estes possam contribuir,
eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o
público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a
natureza e as vantagens da cooperação. É dever das cooperativas prestar
assistência técnica, educacional e social para os seus associados, devendo,
constituir um fundo, previsto em estatuto, para garantir a realização desse
princípio;
f) 6° princípio – intercooperação: além de suas atividades específicas de
atendimento aos associados, as cooperativas trabalham juntas, regidas por
estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, que permitam
manter o desenvolvimento, o fortalecimento e a sustentação do movimento
cooperativo;
g) 7° princípio ‐ interesse pela comunidade – as cooperativas buscam o
conhecimento além do mercado onde atuam, conhecendo a comunidade
onde se inserem, trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas
comunidades através de políticas aprovadas pelos membros.

3.3 A RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS
Quanto à responsabilidade dos associados estão regulamentadas pelos artigos
11 e 12 da Lei 5.764/71:
Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade
se limitar ao valor do capital por ele subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade
for pessoal, solidária e não tiver limite.

Independentemente da escolha, o tipo de responsabilidade dos associados, isto
deverá constar no estatuto social da cooperativa. O Código Civil, em seu artigo 1095
também regulamenta esse assunto. Contudo, vale a ressalva de que o artigo 1094, I
trazido pelo novo Código Civil, a responsabilidade dos sócios será ilimitada caso a
sociedade cooperativa defina que não haverá capital social. Fundamentando‐se no
princípio da igualdade, Almeida (2006) considera que deve ser unânime o tipo de
responsabilidade entre todos os associados, ou seja, não poderá haver sócios com
responsabilidade limitada, e sócios com responsabilidade ilimitada em uma mesma
cooperativa, visto que tal duplicidade causaria insegurança as relações jurídicas com
terceiros.
3.4 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
As cooperativas de crédito se consistem na junção de um grupo de pessoas
para desenvolver atividades de caráter financeiro entre seus associados, visando
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benefícios aos mesmos, tentando reduzir as desigualdades sociais e promover a
solidariedade através da ajuda mútua. Diversos autores possuem trabalhos
direcionados a esse tema. De acordo com Pagnussat (2004):
Cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, constituídas com o
objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados, na forma de
ajuda mútua, baseada em valores como igualdade, eqüidade, solidariedade,
democracia e responsabilidade social. Além da prestação de serviços
comuns, visam diminuir desigualdades sociais, facilitar o acesso aos serviços
financeiros, difundir o espírito da cooperação e estimular a união de todos
em prol do bem‐estar comum. 1

Na visão de John T. Croteau, “a cooperativa de crédito é um instrumental
econômico que diligencia em desenvolver entre os seus participantes uma abordagem
de eficiência empresarial na operação de suas respectivas realizações”. Segundo Irion
(1997), este é um ramo do cooperativismo que se mostra eficaz, notadamente nos
países onde as crises econômicas se apresentam mais agudas, combatendo as dis‐
torções do crédito e das atividades produtivas, oferecendo juros mais acessíveis,
trabalhando com o capital do próprio cooperado. Carvalho (2000) afirma que as
cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a forma de
sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos
associados, como concessão de crédito, captação de depósitos a vista e a prazo,
cheques, prestação de serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e
pagamentos por conta de terceiros sob convênio com instituições financeiras públicas
e privadas e de correspondente no país, além de outras operações específicas e
atribuições estabelecidas na legislação em vigor.
De acordo com a ACI – Aliança Internacional de Cooperativas, o cooperativismo
de crédito está diretamente ligado a diversos empreendimentos: na área de
investimentos, seguros, habitação, etc., sendo possível, desta maneira que, sua
expansão provoque competições com o sistema bancário.
Quanto ao histórico desse ramo do cooperativismo, Meinen (2002) afirma que
a primeira cooperativa de crédito nasceu na Alemanha no ano de 1848. Nesta época,
com o sistema capitalista alavancando, o progresso foi acompanhado pelo estado de
miséria, tendo em vista as mudanças na estrutura do sistema de produção. Devido às
péssimas condições de trabalho e miseráveis remunerações os trabalhadores de
campo alemães se endividaram com empréstimos a altos juros a fim de suprir suas
despesas anuais da agricultura. O cooperativismo de crédito rural surgiu então neste
contexto: no ano de 1849, na cidade de Heddsdof, Fredrich Wilhelm Raffeisen fundou
uma caixa de socorro para fomentar o crédito aos agricultores. O cooperativismo de
crédito urbano, por sua vez, foi iniciado por Hermam Schulze‐Delitzsch, em Delitxch.
Na Itália os maiores expoentes do cooperativismo de crédito foram Luigi Luzzatti e
Leone Wollemborg. O primeiro banco cooperativo urbano em leilão foi fundado por
Luzzatti em ano de 1865. Posteriormente, em 1883, Wollemborg criou a primeira
1

(Pagnussatt, 2004, p. 13).
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cooperativa de crédito na Lorégia, Itália. De acordo com Nami et al (2012), tanto os
bancos populares de Luzzatti como as cooperativas de crédito de Wollemborg eram a
adaptação de novas condições econômico‐sociais inspiradas nos sistemas alemães de
Schulze‐Delitzsch e de Raiffeisen. Nascia, assim, sob a égide da autoajuda e do
mutualismo, como fonte alternativa e democrática de financiamento, o que mais tarde
se convencionou designar cooperativismo de crédito. (BERGENGREN, 2001).
3.5 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO
Em face de um competitivo sistema financeiro, o cooperativismo de crédito é
um dos ramos mais dinâmicos do cooperativismo que, de acordo com o Banco Central
do Brasil – BACEN (2008), tem como principal finalidade a prestação de serviços
financeiros aos associados de instituições que estão sob forma de cooperativas, visto
que o crédito é um instrumento que alavanca o desenvolvimento de um território.
Pinheiro (2007) relata que a história das cooperativas de crédito brasileiras tem seu
início em 28 de dezembro de 1902 no estado do Rio Grande do Sul, no município de
Nova Petrópolis, com a constituição da primeira na comunidade de Linha Imperial, cujo
nome é Caixa de Economia e Empréstimos Amstad.
3.5.1 Evolução Normativa do Cooperativismo de Crédito no Brasil
O cooperativismo de crédito já passou por várias fases, em relação a sua
regulamentação. Segundo dados do Banco Central do Brasil2, a normatização das
cooperativas teve início em 1891 com a regulamentação das sociedades anônimas, a
qual permitiu a autorização para ser organizada uma “Sociedade Cooperativa”, sob a
forma anônima. No ano de 1903, por meio do Decreto nº 979, foi permitido aos
agricultores e industriais rurais a organização de caixas rurais de crédito agrícola.
Quatro anos depois, foi instituído o Decreto nº 1637, de 05 de janeiro de 1907, que
permitia às cooperativas se organizarem em sociedade anônima, em nome coletivo ou
em comanditas, regidas por leis específicas. Ainda nesse ano, foram autorizadas a
receber dinheiro a juros de pessoas não associadas. Em 1932, o Decreto nº 22.239/32
definiu que:
Art. 30. As cooperativas de credito têm por objetivo principal proporcionar a
seus associados credito e moeda, por meio da mutualidade e da economia,
mediante uma taxa modica de juros, auxiliando de modo particular o
pequeno trabalho em qualquer ordem de atividade na qual êle se manifeste,
seja agricola, industrial, ou comercial ou profissional, e, acessoriamiante,
podendo fazer, com pessôas estranhas à, sociedade, operações de credito
passivo e outros serviços conexos ou auxiliares do credito.

Além disso, estabeleceu os tipos de cooperativas que precisariam da autorização do
governo para serem constituídas (sendo estendida a todas as cooperativas dois anos
mais tarde). Em 1938, o Ministério da Fazenda passa a ter a obrigação de fiscalizar as
2

PINHEIRO, M. A. H. Cooperativas de crédito: História da evolução normativa no Brasil. 4. ed. Brasília:
Banco Central do Brasil, 2006.
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cooperativas de crédito urbanas, enquanto que o Ministério da Agricultura fiscalizava
as cooperativas rurais. Em 1943, o Ministério da Agricultura foi incumbido de fiscalizar
todos os tipos de cooperativas e criou‐se a Caixa de Crédito Cooperativo para
financiamento e incentivo dessas sociedades. Em 1945, foi criada a Superintendência
da Moeda e do Crédito (SUMOC) para fiscalizar as cooperativas de crédito, além de
outras instituições financeiras. Em 1964, o Banco Central do Brasil recebeu autonomia
para autorizar o funcionamento e fiscalizar todas as cooperativas de crédito. Em 1971,
a Lei 5.764 instituiu o regime jurídico dessas cooperativas como sociedade de pessoas,
de natureza civil. A resolução nº 3.106, de junho de 2003, permitiu a constituição de
cooperativas de livre participação em localidades com menos de 100 mil habitantes,
assim como a transformação das que já existem em cooperativas de livre admissão.
Em 2004, foi estabelecido um limite mínimo de aplicação em créditos por parte dessas
cooperativas. Em 2005, foi autorizada a atuação das cooperativas de crédito na
distribuição de cotas de fundos de investimento abertos, além de abrir novas
possibilidades para a sua constituição e ampliar o limite de diversificação de risco,
possibilitou a instalação de postos de atendimento eletrônico, entre outras melhorias.
Finalmente, em 2006, foi regulamentado o Procapcred com o objetivo de fortalecer a
estrutura patrimonial das cooperativas singulares de crédito, através de
financiamentos concedidos a associados para aquisição de quotas‐partes de capital.
3.6 DIFERENCIAÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
As cooperativas de crédito são fiscalizadas por suas centrais e pelo Banco
Central do Brasil, e muitas vezes são confundidas com bancos comerciais. Contudo,
segundo Meinen et al (2002), existem expressivas diferenças entre esses dois tipos de
instituições, conforme ilustra a figura 1.
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Figura 1: Diferenças existentes entre bancos e cooperativas de crédito – Meinen et al
(2002, p. 56).
Ao acessar o site do Banco Central do Brasil (BACEN) foram extraídas
informações e elaborado um mapa estatístico sobre o número de cooperativas de
crédito por região brasileira:

Figura 2: Total das cooperativas de crédito existentes no Brasil, por região ‐ Elaboração
própria.
A figura 2 evidencia uma significante disparidade no que diz respeito à
distribuição de cooperativas de crédito no país, pois evidencia o sudeste à frente do
cooperativismo de crédito, sendo essa região responsável por comportar 46,95% das
cooperativas de crédito do país, tendo em vista o seu potencial econômico. Em
seguida, com 30,23% está a região sul. Na ordem decrescente segue a região Nordeste,
com 9,22%, a região Centro‐Oeste com 6,56%, e por último a região norte, com apenas
5,62% de representação. Por ser o pólo econômico do país, pode‐se justificar a
concentração de cooperativismo de crédito na região sudeste, uma vez que a história
do desenvolvimento econômico brasileiro anda atrelada à história do cooperativismo
de crédito. Infere‐se ainda que, as disparidades próprias das regiões brasileiras, no que
diz respeito ao desenvolvimento econômico e conhecimento do que de fato seria o
cooperativismo de crédito contribui para que a cultura cooperativista no que diz
respeito ao crédito (e também aos demais ramos) não seja uniforme.
3.7 FUNÇÃO SOCIAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
Cooperativas de Crédito possuem papel fundamental no desenvolvimento de
segmentos de menor renda, na medida em que reduz a utilização de serviços
bancários, configurando‐se como um caminho para que serviços financeiros cheguem
à parcela mais humilde da população. Além disso, o sistema apresenta uma maior
facilidade no que se refere à concessão de crédito. Segundo Weber (2007), a ação
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econômica capitalista é "aquela que repousa na expectativa de lucros pela utilização
das oportunidades de troca". Um sistema caracterizado pela propriedade privada dos
meios de produção promove a acumulação permanente de capital, a geração de
riquezas, a concorrência e a inovação tecnológica. Diante disso percebe‐se a sua
fragilidade: apesar de ser um sistema organizador de produção, apresenta deficiências
quanto à distribuição de renda, afetando desta forma o desenvolvimento
socioeconômico. Nesta perspectiva, alguns autores consideram o cooperativismo de
crédito como sendo uma alternativa futura para os problemas causados pela vigente
sociedade capitalista. Com o cooperativismo é possível promover uma economia mais
justa, melhor distribuição das riquezas e desenvolvimento racional, tendo em vista que
nesse sistema a colaboração substitui a competição, as sobras líquidas são distribuídas
entre os cooperados e substituem o lucro.
4 CONCLUSÃO
Através da revisão de literatura realizada para a elaboração deste artigo com o
objetivo de expor o cooperativismo de crédito, concluímos que esse assunto possui
grande relevância na atualidade, principalmente no cenário nacional, tendo em vista
que apesar de ter sido implantado há mais de um século, ainda não é um tema de
caráter popular, já que muitos o desconhecem. A partir dessa perspectiva,
acrescentamos que a educação desempenha um papel importante no que se refere à
divulgação desse modelo societário, quanto às suas características e peculiaridades.
Deve‐se dar uma atenção maior a esse ramo cooperativista, pois, corroborando com
Nami (2004), quando as pessoas passam a conhecer as vantagens de se unirem em
cooperativas e passam a atuar em grupo, elas conseguem melhorar seu padrão de
vida.
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RESUMO
O trabalho teve como objetivo avaliar os fatores que
concorrem para a alta de preços dos itens da cesta
básica no município de São Gabriel da Cachoeira – AM.
Para tanto foram entrevistados os responsáveis pelos
comércios de maior expressão no ramo, do referido
município, na maioria desses mesmos comércios foram
levantados os preços dos produtos. Também foram
levantados quais itens da cesta básica o consumidor
deixa de adquirir, assim como, quais os itens
substituídos e quais são os critérios usados na hora de

substituí‐los. A fim de atingir estes objetivos foram
aplicados cem questionários em quatro bairros sendo
eles: Areal, Boa Esperança, Miguel Quirino e Nova
Esperança, sendo vinte e cinco questionários para cada
bairro, os mesmos foram previamente sorteados.
Espera‐se com este trabalho poder informar ao
consumidor onde encontrar o melhor preço ajudando o
mesmo a economizar, desta forma o consumidor poderá
aproveitar melhor sua renda podendo assim ter
melhores condições de vida.

PALAVRAS‐CHAVE: população; renda, qualidade; preço; alimentação.

QUALITY OF LIFE: ACQUISITION OF FOOD PRODUCTS IN THE TOWN OF SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA – AM.

ABSTRACT
This study aims to evaluate the factors occurring for
higher prices of basic food items in the municipality of
São Gabriel da Cachoeira ‐ AM. For both were
interviewed trades with the highest expression in the
municipality, through open questions, the same trades
where prices were raised, noting the lowest price for
each item regardless of the brand. Will be raised which
items of the basket of the consumer leaves acquire a
function of prices, as well as which items are replaced
and the criteria used at the time to replace them. In
order to achieve these objectives will apply hundred

questionnaires distributed among residents of four
neighborhoods being: Areal, Boa Esperança, Nova
Esperança and Miguel Quirino, twenty‐ Five
questionnaires were applied in every neighborhood,
they were previously drawn. Some of the data will be
sampled at tables where you can find what the best
commercial to buy causing the consumer to small
economies. It is hoped that this work may inform the
consumer where to find the best price helping save the
same, so the consumer can better leverage their income
which might have better living conditions.

KEY‐WORDS: income, population, quality, price, alimentation
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QUALIDADE DE VIDA: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA‐AM.

INTRODUÇÃO
A qualidade de vida é supostamente medida com base no índice de desenvolvimento Humano
(IDH) este é um indicador muito utilizado que tem ênfase centralizada em três dimensões básicas
do desenvolvimento humano, tais como: Renda, educação e saúde. O IDH Serve para classificar
países, regiões e cidades. Em muitas cidades o índice de qualidade de vida é baixo, e em São
Gabriel da Cachoeira a cidade mais indígena do Brasil esta realidade não é diferente, neste
sentido, este projeto tem por finalidade levantar quais fatores contribuem para a alta dos preços
dos produtos da cesta básica. Com a alta dos preços dos itens da cesta básica o consumidor deixa
de adquirir produtos de suma importância para sua saúde, haja vista, que renda familiar é baixa,
desta forma comprometendo sua segurança alimentar. Foi objetivo deste projeto identificar os
fatores que contribuem para esse fenômeno, e também apontar o melhor local de onde se fazer
as compras. Para isso, foram entrevistados comerciantes e famílias com a finalidade de se obter
resultados que fundamentem esta hipótese.

JUSTIFICATIVA
Em São Gabriel da Cachoeira, cidade mais indígena do Brasil o índice de qualidade de vida é
supostamente baixo, e o preço de muitos produtos vendidos nos comércios são altos, este
projeto tem por finalidade levantar quais os fatores que contribuem para a alta dos preços, e
descobrir se a maioria da população gabrielense consegue comprar todos os itens da cesta
básica, pois a renda familiar é muito baixa e os produtos que compõem a cesta básica têm seus
preços elevados. Foi objetivo deste projeto levantar os fatores que contribuem para esse
fenômeno, com intuito de se obter os resultados que fundamentam esta hipótese.

OBJETIVO GERAL:
 Identificar os fatores e as causas que contribuem para o alto preço dos produtos da cesta
básica nos comércios de São Gabriel da Cachoeira – AM.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar quais itens da cesta básica o consumidor deixa de adquirir;
 Identificar quais itens da cesta básica são substituídos;
 Identificar os motivos da troca de um item da cesta básica por outro;
 Apontar o melhor ponto comercial para se fazer as compras.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado no município de São Gabriel da Cachoeira no AM. Onde foram
aplicados cem questionários que foram divididos entre quatro bairros da cidade, sendo vinte e
cinco para cada um deles. Os bairros contemplados foram: Areal, Boa Esperança, Miguel Quirino
e Nova Esperança, os mesmos foram previamente sorteados para amostrar quais itens da cesta
básica (CB) são comprados normalmente com a renda familiar, quais não são adquiridos, quais
são trocados e, quais critérios são usados pelo consumidor na hora de substituir os mesmos se
pelo preço ou pela marca do produto. Também foram aplicados questionários aos proprietários
dos supermercados a fim de se identificar quais fatores contribuem para a alta de preços, bem
como, quais fatores contribuem para esta variação. Nesses mesmos supermercados os preços
foram levantados, anotando o preço mais baixo de cada item independente da marca. Alguns dos
dados serão apresentados em tabelas.

DESENVOLVIMENTO
A pesquisa da Cesta Básica Nacional conhecida também com Ração Essencial Mínima, é realizada
hoje pelo DIEESE, em dezesseis capitais do Brasil, acompanha mensalmente a evolução de preços
de treze produtos de alimentação.
Em 30 de abril de 1938, foi regulamentada a Lei nº 185 de 14 de Janeiro de 1936 pelo Decreto Lei
n° 399. Este estabelece que o salário mínimo seja a remuneração devida ao trabalhador adulto,
sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, suas necessidades normais
de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Porém em São Gabriel da Cachoeira o
custo de vida é alto, e um salário mínimo não é o suficiente para uma boa qualidade de vida.
A Cesta Básica Nacional está definida no Decreto Lei 399, tanto em relação aos produtos a serem
pesquisados, quanto suas respectivas quantidades, entretanto para o desenvolvimento deste
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

projeto foi adaptado um modelo de cesta básica com vinte e três itens essenciais, mas sem
quantidades definidas.
A maior parte dos itens vendidos pelos comerciantes são comprados na capital do estado
Manaus, que é 852 quilômetros distante de São Gabriel da Cachoeira. Segundo o site Acrítica
Manaus ocupa a terceira colocação entre as capitais com o valor elevado da cesta básica no país,
segundo o site do DIEESE.
A cesta básica é um conjunto de produtos utilizados por uma família com duas crianças e dois
adultos durante um mês. Este conjunto, em geral, possui gêneros alimentícios, produtos de
higiene pessoal e limpeza. A cesta básica foi criada na década de 1930 juntamente com a
instituição do salário mínimo.

RESULTADOS
Durante a aplicação dos questionários com os moradores dos bairros sorteados aleatoriamente
(Areal, Boa Esperança, Miguel Quirino e Nova Esperança) foi possível verificar que os itens mais
comprados pela população gabrielense são: Açúcar, arroz, café, leite em pó, água sanitária, sabão
em barra e em pó. Os questionários possibilitaram levantar os itens menos comprados que são:
Biscoito (cream cracker), chocolate em pó, carne em conserva, extrato de tomate, farinha de
trigo, fubá, sardinha, tempero pronto (alho e sal) e vinagre. Entre os itens menos comprados os
que são substituídos e por quais outros itens são: extrato de tomate pelo tomate, vinagre pelo
limão, tempero pronto pelo tempero tradicional. A causa de alguns dos itens não serem
comprados é o seu preço elevado, e o motivo de outros é por opção da família seja levando o
gosto em consideração ou achar que o item não é necessário.
Os questionários aplicados nos bairros indicaram que cerca de 56% das famílias possui entre 6 a
15 indivíduos vivendo sob o mesmo teto, e apontou também que em 40% das famílias há duas
pessoas que trabalham com a renda mensal de um salário mínimo cada. O valor gasto com
alimentos pela maior parte dos entrevistados varia entre R$ 200,00 e R$ 399,00 com 37% como
mostra o gráfico.
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Gráfico 1 – Valor gasto com alimentos.

FONTE: BATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.

Os produtos por terem seus preços elevados, são comprados em função do preço com 64% e
apenas 36% dos consumidores compram em função da marca, deste modo o consumidor abre
mão da qualidade para que consiga comprar tudo o que necessita.
Gráfico 2 – Marca ou preço?

FONTE: BATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.
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Através da pesquisa podemos verificar que o consumidor não tem muita opção na hora de
adquiri os itens da CB, haja vista, que os preços são basicamente os mesmo nos supermercados,
com exceção de um que os preços são mais em conta e em outros onde os preços são absurdos.
Foram levantados os preços dos itens da cesta básica nos principais comércios do centro do
município.
TABELA 1 – Itens da cesta básica, supermercados e seus valores em reais (R$).
Comércios e preços em reais (R$) por item.
ITENS DA CESTA BÁSICA
Açúcar (kg)
Água sanitária (litro)
Arroz (kg)
Biscoito (cream cracker) (pacote)
Café (pacote 250 g )
Carne bovina em conserva (lata)
Chocolate em pó (lata 400g)
Extrato de tomate (copo 200 ml)
Farinha de mandioca (kg)
Farinha de trigo, kg (com fermento)
Farinha de trigo, kg (sem fermento)
Feijão (kg)
Fubá (pacote)
Leite em pó (pacote 400 g)
Macarrão (pacote)
Margarina (pote)
Óleo de soja ( garrafa)
Ovos (cartela)
Sabão em barra (kg)
Sabão em pó (kg)
Sal (kg)
Sardinha ( lata)
Tempero pronto, pote (alho e sal)
Vinagre (litro)

A
2,50
2,00
2,75
2,75
4,50
4,00
6,50

B
2,25
2,25
3,00
3,00
4,00
3,00
6,00

1,75
5,50
3,75
3,30
6,50
2,00
6,50
3,00
2,50
4,00
‐
3,50
6,00
1,00
2,75
2,50
2,50

1,50
6,00
3,50
3,00
4,50
2,00
9,00
2,00
2,50
4,00
12,00
3,50
8,00
1,00
3,00
2,75
3,00

C
2,00
2,00
2,80
2,30
3,70
3,70
3,00
1,70
10,00
3,30
3,00
3,80
2,50
11,00
2,00
6,00
4,00
15,00
4,00
4,50
1,00
2,70
2,00
4,00

D
2,50
2,50
3,00
3,00
4,00
4,00
6,70
3,00
6,50
4,50
4,00
5,00
‐
8,00
3,00
2,50
4,50
14,00
4,00
6,00
1,00
2,00
2,50
2,00

E
2,50
2,50
2,75
3,00
4,50
3,75
3,50
2,50
2,75
7,50
3,50
5,50
1,50
8,00
2,50
2,00
4,00
15,00
4,00
9.00
1,00
3,00
2,00
‐

F
2,50
3,00
3,00
5,00
4,50
4,00
4,00
2,00
7,50
2,50
3,50
3,80
2,50
9,50
3,50
2,50
4,50
12,00
5,00
6,50
1,50
3,00
2,50
2,50

G
2,00
2,00
3,00
3,00
4,25
3,70
3,00
2,00
12,00
3,50
3,25
4,00
2,50
11,50
3,00
2,50
4,00
13,00
4,00
4,00
1,00
3,50
2,00
2,00

H

I

2,50
2,50
2,50
2,50
4,00
4,00
10,00
1,70
10,00
3,50
3,00
3,50
2,50
8,50
3,50
3,00
4,00
‐
3,50
3,00
1,00
3,50
3,00
2,00

FONTE: BATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.

Os comércios que mais vendem no município, de acordo com os questionários aplicados nos
bairros, onde os proprietários dos comércios que se destacaram foram todos entrevistados.
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2,50
2,50
2,90
2,00
3,90
3,75
4,50
2,00
12,50
3,50
3,00
3,50
‐
6,00
2,50
2,00
4,00
12,00
4,00
8,00
1,00
3,00
1,75
2,00

Tabela 2 – Legenda.
Representação

Comércios

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Bombonzão
Carneiro
Coimbra
Esquerdinha
Jovaneli
Marcelo
Ponto do camelo
R.A. Martins
Wanderley

FONTE: BATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.

Gráfico 3: Comércios que mais vendem.

FONTE:ATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.
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Os critérios utilizados na hora de se escolher o local para serem feitas as compras foram os
seguintes, como mostra o gráfico.
Gráfico 4: Escolha do ponto comercial.

BATISTA, E.V.; SANTOS, J.W. – PESQUISA DE CAMPO.

CONCLUSÕES
Dentre os comércios, os consumidores apontaram destaque para os seguintes comércios: Ponto
do Camelô com a justificativa de que o comércio tem o preço mais acessível, o Comercial Marcelo
com a justificativa de que a localização do ponto é muito boa, no Comercial Carneiro e Jovaneli,
ambos destacaram‐se pelo bom atendimento. Os comerciantes apontaram através dos
questionários que a causa da alta dos preços é a distância entre o município e a capital Manaus,
outros motivos foram: A alta do combustível, os fornecedores de mercadorias e o transporte. A
forma apresentada de como amenizar a alta dos preços foi o preço do transporte ser mais baixo
e os fornecedores de mercadorias venderem os produtos com preço mais razoável. Portanto, não
há como baixar os preços sem que ninguém seja prejudicado, pois se o fornecedor, balsa,
caminhão ou comércio baixar o preço seu lucro será baixo e logo o levará a falência. Deste modo
para não serem prejudicados os comerciantes mantêm o preço alto e quem paga pelo transporte
e fornecimento das mercadorias mais as despesas e o lucro do comércio infelizmente é o
consumidor. Entretanto 83% das famílias se consideram felizes mesmo com a baixa renda e o alto
custo de vida, pois consideram mais importante à união e a saúde da família.
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RESUMO
O conjunto de resultados provenientes da interação dos
indivíduos com o ambiente de trabalho chama‐se clima
organizacional. O clima escolar, clima organizacional
proveniente da gestão escolar, interfere decisivamente
na execução dos trabalhos escolares diários. Assim, o
objetivo deste artigo é descobrir se os gestores da escola
estudada utilizam estratégias operacionais no ambiente
de trabalho, que contribuem para a promoção de um
bom clima organizacional. Para atingir tal objetivo, foi
utilizado um questionário de medição do clima

organizacional baseado em três dimensões da Escala de
Kolb. Ao fim da análise, pôde‐se observar que a escola se
utiliza de ações que contribuem para tornar o ambiente
escolar propício ao desenvolvimento das atividades
diárias, colaborando para um clima escolar de qualidade.

PALAVRAS‐CHAVE: clima organizacional, gestão estratégica, gestão escolar.

ANALYSIS OF PUBLIC SCHOOL MANAGEMENT: STRATEGIES THAT PROMOTE GOOD
ORGANIZATIONAL CLIMATE
ABSTRACT
The set of results from the interaction of
individuals with the desktop called organizational
climate. The school climate, organizational climate from
the school management, decisively affect the execution
of the daily school work. The objective of this article is to
find out if the managers of the school studied using
operational strategies in the workplace, contributing to
the promotion of a good organizational climate. To

achieve this goal, a questionnaire for measuring
organizational climate based on three dimensions of Kolb
Scale was used. After the analysis, it was noted that the
school makes use of actions that contribute to making the
environment conducive to development activities of daily
school environment, contributing to a school climate
quality.

KEY‐WORDS: organizational climate, strategic management, school management.
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ANÁLISE DA GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA: ESTRATÉGIAS QUE PROMOVEM BOM CLIMA
ORGANIZACIONAL
INTRODUÇÃO
Independentemente do tamanho ou segmento de operação de uma empresa, é necessário
que as áreas funcionais que a compõem estejam trabalhando em conjunto visando alcançar
objetivos em comum. No entanto, as pessoas que desenvolvem essas atividades são diferentes,
possuem personalidades únicas, características comportamentais diversas e ritmos de
aprendizado particulares.
A interação entre os indivíduos e os componentes de seu ambiente de trabalho, contribui
para o surgimento do clima organizacional, ou seja, ao estado momentâneo em que se encontra
uma organização. O bom clima organizacional mobiliza os colaboradores na sustentação do
interesse pela busca contínua das metas organizacionais, constituindo um dos pilares da gestão
estratégica. Dessa forma, as características do ambiente em que as atividades são desenvolvidas e
as particularidades de cada trabalhador, como o nível de motivação e satisfação e a qualidade das
relações com os níveis hierárquicos, exercem forte impacto sobre o resultado final do trabalho.
Apesar de ser um conceito comumente relacionado ao dia‐dia das empresas privadas, o
clima organizacional também existe e deve ser preservado na gestão pública. De modo especial, o
clima organizacional proveniente da gestão escolar, chamado clima escolar, interfere de tal forma
na realização dos trabalhos diários, que os resultados advindos de tal gestão não são relevantes
apenas dentro da escola, uma vez que má resultados na formação estudantil impactam
socialmente.
Portanto, objetiva‐se com este artigo descobrir se os gestores da escola estudada utilizam
estratégias operacionais no ambiente de trabalho, que contribuem para a promoção de um bom
clima organizacional. Em relação aos aspectos metodológicos, este artigo é considerado um estudo
de caso de caráter descritivo e bibliográfico, além de apresentar‐se como uma pesquisa
qualiquantitativa.
MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo Chiavenato (2011, p. 267), “clima organizacional é a qualidade ou propriedade do
ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e que
influencia poderosamente o seu comportamento”. Para Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006), o
clima organizacional é a qualidade do ambiente institucional que é percebida pelos membros da
organização e que influencia seus comportamentos. Na visão de Lacombe (2005), o clima
organizacional demonstra o grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno empresa.
Maximiano (2000, p.107), considera que o clima é representado pelos “conceitos e sentimentos
que as pessoas partilham a respeito da organização e que afetam de maneira positiva ou negativa
sua satisfação e motivação para o trabalho”.
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Está mais do que claro que o conceito de clima organizacional envolve uma infindável
quantidade de relações humanas. Em qualquer ambiente profissional, o importante é que esses
relacionamentos estejam baseados em atitudes éticas para que funcionem em favor da
aprendizagem (HEIDRICH, 2009).
A partir dos conceitos explanados acima, pode‐se inferir que o clima organizacional é
mutável, uma vez que é afetado diretamente pelas pessoas que compõem a organização, ao
mesmo tempo em que exerce influência sobre elas. O clima organizacional está presente de forma
dispersa no ambiente empresarial, seus componentes (identificáveis e não identificáveis) estão
imersos em uma teia de atos, reações e emoções.
Ainda que possua um significado claro e objetivo, o conceito de cultura organizacional é
confundido com frequência com o conceito de clima organizacional e muitas vezes são utilizados
como sinônimos. Para Gil (2006, p. 49), a cultura organizacional “se caracteriza pelos valores que
esposam, pela regularidade do comportamento de seus membros, pela filosofia que guia suas
políticas e pelo clima expresso tanto por seu layout físico, quanto pela interação de seus membros
entre si e com o público externo.” Xavier (2006) conceitua resumidamente como a maneira de
sentir, pensar e agir de uma comunidade empresarial. Porém o clima organizacional, ao contrário
da cultura de uma empresa, retrata um estado momentâneo, repleto de propriedades
mensuráveis e dotado de incrível efemeridade.
De acordo com Perkins (2011 apud Amaral, 2011) o clima escolar depende de três fatores:
da estrutura física, das relações entre as pessoas e da “atmosfera psicológica”. O respeito, a
confiança, o acolhimento e a sensação de segurança compõem os dois últimos fatores. Griffith
(1999, apud Pereira; Oliveira; Teixeira, 2013), afirma que “o clima da escola facilita as interações
sociais e individuais, satisfazendo a identidade dos membros do grupo e necessidades
interpessoais”. Magalhães (2009), completa que “quando se tem um grupo, a tendência é que
aquelas pessoas tenham uma cooperação mútua, ou seja, um ajuda o outro com mais facilidade e
afinco, e assim a produtividade aumenta”.
Para manter o clima organizacional escolar agradável, é necessário cooperação e
participação coletiva a fim de promover o compartilhamento de experiências, facilitando a
identificação de lideranças naturais. De acordo com Heidrich (2009), “o ideal é que ocorram as
tradicionais reuniões de formação continuada, de planejamento pedagógico e com os pais, além
daquelas que têm como objetivo a busca de soluções para questões como absenteísmo,
indisciplina e dificuldades de aprendizagem”.
Com o ambiente propício ao debate aberto, as boas ideias que emergem são capazes de
potencializar o processo de aprendizagem do aluno e melhorar a relação entre os membros da
comunidade escolar, por exemplo. Segundo Barbosa (2011), a avaliação do clima escolar objetiva
“investigar a percepção e as expectativas da comunidade interna e externa em relação à escola,
para detectar problemas que mereçam atenção e planejar ações para atenuá‐los ou eliminá‐los”.
Mas será que é mesmo possível identificar os elementos que compõem o clima organizacional de
uma empresa ou escola?
O clima organizacional pode ser medido, isto é, suas características podem ser reveladas
através de modelos de avaliação, porém, “não há consenso na literatura sobre os componentes do
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clima organizacional” (SOUSA, J. S. e GARCIA, F. C., 2011). Por isso, inúmeras metodologias foram
criadas por autores nacionais e internacionais, que embasaram suas escalas de medição em
diferentes componentes.
Kolb (1978 apud RIZZATTI, 1995), elaborou seu modelo através de sete dimensões que
formaram uma escala, evidenciadas na tabela abaixo.
Tabela 1 – Dimensões da Escala de Kolb
Dimensões

Descrição
Grau de imposição de regras, procedimentos, políticas e
práticas, percebidos pelos membros da organização, ao qual
devem moldar‐se, ao invés de realizarem seu trabalho da forma
como gostariam de fazê‐lo.

Conformismo

Sensação de que a amizade é valorizada, os membros confiam
uns nos outros e oferecem apoio mútuo.

Calor e apoio

Clareza
organizacional

Percepção de objetivos organizacionais claramente definidos.

Liderança

Disposição dos componentes para aceitar a liderança e a direção
de outros qualificados.

Padrões

Ênfase atribuída à qualidade do desempenho organizacional e à
produção elevada, além do grau de manutenção de objetivos
empresariais estimulantes.

Fonte: Kolb apud Rizzatti (1995)

Bispo (2006, apud WERNER e DRESCH 2007), propõe um modelo de questionário diferente
dos anteriores, pois envolve variáveis internas e externas, para a medição do clima organizacional
em instituições públicas, vide tabela abaixo.
Tabela 2 – Variáveis internas e externas do modelo proposto por Bispo
Variáveis internas

Variáveis externas

Ambiente de trabalho

Convivência familiar

Assistência aos funcionários

Férias e lazer

Burocracia

Política e economia

Cultura organizacional

Saúde

Estrutura organizacional

Segurança pública

Nível sociocultural

Time de futebol

Incentivos profissionais

Vida social
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Remuneração
Segurança profissional
Transporte casa/trabalho
Vida profissional

Fonte: Bispo apud Werner e Dresch (2007)

Segundo Cavagnoli (2011), a gestão estratégica é o processo de desenvolvimento e
execução de uma série de ações competitivas para ampliar o sucesso da organização, tanto no
presente quanto no futuro. Para Smith, Arnold e Bizzell (2010, p.50, apud GAMA, 2013), é o
“processo de exame tanto dos ambientes atuais quanto futuros, formulação dos objetivos
organizacionais, execução, implementação e controle das decisões baseadas no alcance desses
objetivos no ambiente atual e futuro”.
Dentre os componentes da gestão estratégica está o planejamento estratégico, que por
definição, é a antecipação de uma ação e seu cumprimento de acordo com o previsto de modo a
facilitar, potencializar e tornar eficiente a gestão de uma organização. Entretanto, mais do que
planejar estrategicamente, é preciso que a gestão em sua totalidade seja estratégica, isto é, é
necessário que a gestão administrativa seja baseada em ações estratégicas sistêmicas e holísticas.
Sovienski e Stigar (2008), afirmam que o sucesso de qualquer empresa, depende do quão claro
estão os objetivos da gestão estratégica, mas destacam que o que garante a qualidade nas ações
desenvolvidas é a motivação dos colaboradores.
Este último conceito está intimamente ligado a ideia de clima organizacional, por isso, a
questão do clima organizacional como estratégia de gestão, é fundamental para o aumento da
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e para a excelência da própria organização.
Bittencourt (2008, p. 136), completa que “na medida em que a organização passou a ser o agente
central para contribuir com o projeto pessoal de vida e felicidade de seus funcionários, o desafio é
investir num clima organizacional positivo e sadio, para que os resultados qualitativos e
quantitativos aconteçam”.
Em relação aos procedimentos técnicos, este artigo é considerado um estudo de caso, que
se caracteriza por um estudo aprofundado e exaustivo de um caso específico, que seja relevante
pelo potencial de abrangência (OTANI; FIALHO, 2011, p. 40). Quanto aos objetivos, o estudo é
considerado descritivo. De acordo com Gil (2002 apud Otani; Fialho, 2011), a pesquisa descritiva
descreve as características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relação
entre variáveis.
Quanto à abordagem do problema trata‐se de um estudo qualiquantitativo, uma vez que
de acordo com Ohira e Davok (2008) “usa‐se concomitantemente métodos e técnicas qualitativas
e quantitativas para a coleta, interpretação e análise dos dados. Entende‐se que essas duas
abordagens não são excludentes, porém complementares”. Possui também caráter bibliográfico
já que se utiliza de fontes secundárias de obtenção de dados como livros e artigos.
O estudo foi realizado em uma escola pública localizada no centro da cidade de João Pessoa
– PB, que oferece ensino médio nas modalidades inovador e regular, e conta com uma diretora e
uma vice‐diretora no nível estratégico. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um
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questionário de medição do clima organizacional já existente, elaborado com base em três das
sete dimensões que compõe a Escala de Kolb: conformidade com as normas, clareza organizacional
e responsabilidades. As dimensões citadas foram escolhidas dentre as demais porque são mais
promissoras para responder a questão de pesquisa explicitada anteriormente. A amostra
considerada correspondeu a 100% do universo de pesquisa, formado pelas duas profissionais que
formam o nível estratégico da escola. Após algumas modificações a fim de adequar‐se à realidade
escolar, as sentenças apresentaram‐se simples e de fácil entendimento, tornando clara sua
interpretação pelas respondentes.
A escala Likert de quatro pontos foi utilizada na avaliação dos resultados obtidos. De acordo
com Johnson (2002, apud ALEXANDRE et. al., 2003) “existem escalas de Likert variando de quatro
a onze categorias, mas as escalas de quatro e cinco categorias são, realmente, as mais populares.”
O processo de escolha do número apropriado de categorias na escala Likert é controverso, mas a
exclusão do ponto do meio ocorreu a fim de evitar que os participantes marcassem tal opção de
maneira imprudente. As pessoas costumam confundir a categoria neutra como “não sei” ou “não
aplico” (AKINS, 2002; apud ALEXANDRE et al.; 2003). Após colhidos, os resultados foram tabulados
e interpretados sob a luz de referenciais teóricos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira, das duas sentenças que compunham o primeiro bloco de afirmações,
“conformidade com as normas”, apurou que 100% da liderança conhecia totalmente as normas e
procedimentos do setor no qual trabalhava.
Conhecer as normas do setor de trabalho é fundamental para assegurar a eficiência e
eficácia das realizações das tarefas rotineiras e esclarecer os direitos e deveres de cada
colaborador, além de evitar que erros e atrasos aconteçam motivados pelo desconhecimento do
procedimento padrão. Chiavenato (2008), recomenda o manual do funcionário, documento
contendo os direitos, deveres e responsabilidades de cada cargo, para diminuir problemas como
os anteriormente citados. Porém, Mesquita (2012) aconselha o uso do bom senso para que nortear
os comportamentos que devem ser evitados e aqueles que devem ser cultivados, caso a empresa
não possua tal documento.
A mesma porcentagem verificada na sentença anterior concordou parcialmente com a
afirmação de que era informada quando ocorriam mudanças na escola. É importante que as
mudanças que ocorrem na organização sejam informadas a todos os funcionários que nela
trabalham. Explicar o motivo e os detalhes da mudança auxiliam no processo de transformação e
aumenta o comprometimento dos colaboradores. Ainda que normalmente o nível estratégico
estabeleça mudanças, algumas sugestões podem ser colocadas em pauta por qualquer um dos
componentes da empresa e cabe aos gestores principais ouvir e debater as propostas. Obter apoio
para a mudança e, portanto, superar a resistência é uma importante responsabilidade gerencial
(DUBRIN, 2006, p. 362).
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A primeira afirmação do último bloco intitulado “responsabilidades” propôs que a liderança
sentia‐se incentivada e envolvida com o crescimento da escola. Os profissionais que formam o nível
estratégico dividiram‐se entre as opções concordo parcialmente e concordo totalmente.
A maioria das empresas busca profissionais compatíveis com a filosofia organizacional e
que demonstrem comprometimento na busca dos objetivos empresariais. Entretanto, quando a
liderança está plenamente incentivada e envolvida com o crescimento do negócio, os níves de
motivação e satisfação dos demais colaboradores aumentam, porque percebem que os gestores
principais estão compromissados com o sucesso da organização. Sousa (2010) explica que a
qualidade dos líderes de uma organização, os profissionais que compõe sua estrutura e o clima
organizacional no qual realiza‐se as atividades diárias, serão fatores determinantes para que as
empresas consigam alto grau de comprometimento e dedicação de seus funcionários,
O mesmo resultado foi obtido quando proposto que o progresso da escola dependia
unicamente de si mesmas. A posição demonstra a autoconfiança das líderes ao julgarem que
apenas com seus esforços a escola é capaz de progredir. Por um lado, tal posição pode demonstrar
o grande autoconhecimento que as respondentes possuem em relação aos aspectos relacionados
ao trabalho diário. Porém, pode revelar a dificuldade da liderança em delegar atividades entre os
demais funcionários da organização.
A última sentença afirmou que os profissionais conseguiam realizar seu trabalho
priorizando aquilo que era importante, 100% da liderança concordou totalmente. Saber distinguir
o nível de urgência e complexidade das tarefas desempenha, é essencial para que estas sejam
entregues a tempo e com o mais baixo índice de erros possível.
O último bloco de afirmações, formado por seis sentenças e intitulado “clareza
organizacional”, iniciou apurando que as profissionais dividiram‐se entre concordo parcialmente e
concordo totalmente em relação ao fato de sentirem que a escola se preocupa com o futuro. A
preocupação com o futuro e com os mecanismos gerenciais a serem empregados no alcance dos
objetivos empresariais é parte integrante da gestão estratégica. Segundo Xavier (2006), um dos
fatores que aumentam a motivação do empregado é esclarecê‐los quanto aos planos da empresa
e da área em que trabalha para o futuro. Afinal, o constante diálogo com os funcionários sobre o
futuro da escola, aumenta a segurança de que estão trabalhando em um local que preza pela sua
continuidade e crescimento. Ainda de acordo com Xavier (2006, p. 40), “o ideal é que haja
explicitação das expectativas e promessas. Isso dá clareza às condições de relacionamento e evita
mal‐entendidos posteriores”.
A sentença seguinte, “sei o que a escola espera do meu trabalho”, obteve 100% de
concordância total, revelando que a liderança tem plena convicção do que os demais funcionários
esperam de seu trabalho. Sobre a afirmação de que na escola o esforço é direcionado à satisfação
dos alunos, as gestoras concordaram totalmente. Nas empresas prestadoras de serviços, o foco
está no oferecimento de serviços de qualidade a fim de atender a todas as necessidades do cliente.
Entende‐se, portanto, que os profissionais trabalham coordenadamente visando à satisfação dos
alunos.
Em relação a afirmação de que na escola não ocorriam falhas de comunicação interna, a
liderança concordou parcialmente, revelando algum possível defeito no processo. O processo de
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comunicação é composto por alguns elementos, entre os mais importantes estão o emissor,
responsável por emitir a mensagem, o receptor, a quem a mensagem é destinada, o canal, por
onde a mensagem é transmitida e a mensagem, que é a informação transmitida. Respeitar e
manter um processo de comunicação eficaz e livre de ruídos é fundamental para o sucesso das
organizações. Para Gil (2006, p. 77), “o primeiro cuidado a ser tomado numa comunicação consiste
em procurar saber com quem se fala. Isto porque a formação profissional, o status, o nível de
linguagem, os conhecimentos e os interesses do receptor influenciam o entendimento da
mensagem que lhe é dirigida”.
Sobre a quinta sentença, as gestoras concordaram parcialmente sobre a afirmação que
possuíam conhecimento da estrutura organizacional da escola. Não existe um modelo ideal de
estrutura organizacional, a disposição varia de acordo com o tipo, tamanho e necessidades de cada
empresa. Na visão de Oliveira (2012),
“a estrutura organizacional é o elemento fundamental para que uma empresa mantenha
o foco nos seus objetivos, depois de definidos a missão, a visão, os valores que servem de
bases para definição de como a empresa vai dirigir suas atividades no mercado, isto é quais
são as suas estratégias de mercado”.

Em relação a última afirmação do bloco, “as atividades que desempenho correspondem ao
meu cargo”, a liderança concordou parcialmente. Para garantir que os funcionários não
extrapolem os limites de suas funções, nem deixem de cumprir seus deveres, Chiavenato (2008)
recomenda o manual do funcionário, documento contendo os direitos, deveres e
responsabilidades de cada cargo, como mencionado na primeira sentença do bloco “conformidade
com as normas”.
CONCLUSÃO
Ao fim deste artigo, pode‐se concluir que as gestoras que compõem o nível estratégico da
escola estudada, empregam estratégias que melhoram o clima organizacional. A visão de futuro,
importante elemento da gestão estratégica, auxilia o processo de identificação entre funcionário
e organização, uma vez que revela a pretensão empresarial de crescer e manter‐se no mercado. O
direcionamento dos esforços a fim de satisfazer o cliente final, além do comprometimento na
realização do trabalho rotineiro, também são estratégias utilizadas na escola. Em conjunto, tais
ações contribuem para tornar o ambiente escolar propício ao desenvolvimento das atividades
diárias, além de contribuir para a melhoria contínua do clima escolar.
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RESUMO
A Implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, visa estimular e promover o desenvolvimento
municipal. Este artigo objetiva identificar quais os
principais impactos da implementação desta lei no
desenvolvimento do turismo em Teixeira de Freitas/BA.
Especificamente, pretende elencar quais eixos da lei
geral, foram executados e quais os seus principais
impactos nas empresas do segmento de turismo da
cidade. A pesquisa foi desenvolvida através de um

estudo de caso na Cidade Teixeira de Freitas/BA, com
pesquisa bibliográfica e Entrevista. Como base
conceitual, utilizou‐se a Lei Complementar 123/2006. A
realização de eventos na cidade, a reativação do
Conselho Municipal de Turismo e as capacitações
realizadas, foram os principais impactos que a Lei Geral
das MPEs promoveu no segmento do turismo.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, Lei Geral das MPE’s.

GENERAL IMPLEMENTATION OF THE LAW OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES ‐ MAIN
IMPACTS ON TOURISM DEVELOPMENT IN THE CITY OF TEIXEIRA DE FREITAS / BA
ABSTRACT
Implementation of the General Law of Micro and Small
Enterprises, aims to stimulate and promote local
development. This article aims to identify the main
impacts of the implementation of this law in the
development of tourism in Teixeira de Freitas / BA.
Specifically, you want to list which axes the general law,
have been implemented and what are the main impacts
on businesses in the tourism sector of the city. The

research was conducted through a case study, with
bibliographical and direct research. As a conceptual
basis, we used the Complementary Law 123/2006.
Conducting events in the city, the reactivation of the
Municipal Tourism Council and the trainings conducted
were the main impacts of the General Law of MPE'S
promoted in the tourism segment.

KEY‐WORDS: Tourism, General Law of MPE's.
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IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ‐ PRINCIPAIS IMPACTOS
NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS / BA
INTRODUÇÃO
O segmento do turismo é um dos segmentos que vem ganhando importância para a
economia do Brasil. Este artigo visa identificar quais são os principais impactos causados pela Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas no desenvolvimento do turismo na cidade de Teixeira de
Freitas. Busca‐se especificamente: conhecer quais eixos da Lei Geral foram executados pelo
município e os seus principais impactos nas empresas do segmento de turismo na cidade.
Os pequenos negócios, nos vários segmentos, dão dinamicidade à economia dos
municípios brasileiros. Diante desse breve contexto, o problema da pesquisa ora identificado é:
Quais são os principais impactos da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas
no desenvolvimento do turismo em Teixeira de Freitas/BA?
Este artigo está divido em quatro partes, a saber: Introdução; Materiais e Método, no qual
tratar‐se‐á do segmento do turismo em Teixeira de Freitas, sua importância; Aspectos da Lei
Geral das Micros e Pequenas Empresas e Resultados e Discussão, com os principais impactos da
implementação da Lei Geral no segmento do turismo; e por fim, a Conclusão.
MATERIAIS E METÓDOS
O artigo 146 da Constituição Federal do Brasil determina que: Cabe à lei complementar:
[...] III ‐ estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: [...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas
de pequeno porte [...]. Os artigos 170 e 179 da Constituição Federal do Brasil determinam que
União, Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam dar tratamento favorecido e diferenciado
aos pequenos negócios.
A lei complementar 123/2006, conhecida com Estatuto das Micro e Pequenas Empresas ‐
MPEs, foi uma conquista das entidades representativas das micro e pequenas empresas, para
que elas pudessem ter nos municípios um atendimento diferenciado e favorecido.
Após 18 (dezoito) anos de discussão a Lei Geral das MPEs foi sancionada em 2006. Em
2014, depois de 08 (oito) anos da sanção da lei ainda tem 3.895 dos municípios brasileiros sem a
devida regularização dos benefícios às empresas. Em 2014 dos 5.570 municípios, 1.675 estão com
a sua Lei Geral das MPEs implementada, e na Bahia dos 417 municípios, 102 estão com a lei
implementada. A Lei Geral das MPEs visa estimular e promover o desenvolvimento municipal,
através de ação direta do gestor público.
A capacidade institucional dos agentes implementadores, problemas de natureza política,
boicotes realizados por agentes do estado negativamente afetado pela política são problemas
enfrentados na operacionalização de políticas públicas, dificultando que o governo alcance os
objetivos estabelecidos.
Acompanhar o planejado visando fazer o registro dos fatos que possam influenciar no
desvio do percurso a ser seguido é de fundamental importância na gestão de qualquer ação,
projeto ou programa.
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No artigo 77 da Lei Geral das MPE’s, sancionada em 14 de dezembro de 2006 traz o
seguinte texto:
Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 06 (seis) meses, as
instruções que se fizerem necessárias à sua execução.§ 1o O Ministério do Trabalho e
Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e
demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno
porte.

A implementação da lei é uma obrigação legal, e o prazo para os municípios fazerem a
implementação venceu em 2007. Dessa forma tanto o ministério público ou os empresários que
se sentirem lesados pelo fato de não terem os benefícios da lei, podem acionar juridicamente o
prefeito municipal por descumprimento da lei. O direito público obriga aos agentes público a
cumprir somente o que consta em lei, contudo, não cumprir a lei é um ato que dever ser punido.
Visando auxiliar a efetivação da política pública, Lei Geral das MPE’s, o Sebrae após
diversos alinhamentos e considerando os principais capítulos da Lei Geral das MPE’s, criou um
sistema onde é possível evidenciar se a lei saiu ou não do papel, se o município esta executando,
os artigos da lei. O Sistema de Monitoramento da Lei Geral vem de encontro, ao último ciclo da
formulação de uma política pública, que é avaliar se a intenção do governo está dando resultados
para os beneficiários.
O Monitoramento da Lei Geral das MPE’s focou em quatro eixos estratégicos: Uso do
poder de compra; Desburocratização; Empreendedor Individual e Agente de Desenvolvimento,
que abarcaria os mais importantes capítulos da Lei Geral das MPE’s, estando estes em efetiva
atuação nos municípios, é possível dizer que o processo de desenvolvimento e apoio às empresas
esta acontecendo.
Para cada eixo da regulamentação foram atribuídas necessidades de comprovação das
ações, as evidências, conforme estabelecida na lei, bem como foram estabelecidos pontuação.
Sendo: Uso de Poder de Compras, até 4,3 pontos; Desburocratização, até 2,3 pontos;
Empreendedor Individual, até 02 pontos e Agente de Desenvolvimento, até 1,4 pontos. Cada um
desses eixos dará a partir do acompanhamento e monitoramento da ação pública sob quatro
aspectos: regulamentação, operacionalização, esforço e resultados.
Para Milani (2003), o desenvolvimento local não acontece descontextualizado das
influências regionais e nacionais, as iniciativas locais são necessárias mais a percepção do
entorno é fundamental.
Pensar o desenvolvimento implica extravasar o local limitado por espaços geográficos e
pensar sua identificação a partir da desconstrução da falta antinomia entre micro e o
macro. O local constitui‐se em território (levado a que alguns pensem mais bem em
termos de desenvolvimento territorial) e conduz‐nos a analisar a endogenia (o
desenvolvimento local torna efetivos e dinamiza potencialidades locais próprias) e a
particularidade (fatores locais) do contexto em que se situa. O local é, nesse sentido,
construído social e territorialmente, é delimitado pela permanência de um campo
estável de interação entre atores sociais, econômicos e políticos (MILANI, p. 11, 2003).

A forma como o Estado se organiza e trata as questões de interesse público é influenciada
pelas aspirações e o nível de organização da população. A avaliação das ações do governo, como
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

parte da estratégia de modernização da gestão pública é uma adequação do Estado para atender
um novo perfil de sociedade.
O turismo é uma atividade comercial própria da iniciativa privada, contudo, o poder
público tem o papel fundamental na formulação de políticas e ações, na organização e
articulação com as partes interessadas, o trade, garantindo infraestrutura na cidade e apoiando a
promoção e qualificação dos profissionais do setor. Ações essas, que a prefeitura de Teixeira de
Freitas, adotou através do Projeto Teixeira de Freitas Empreendedora, Minha, sua e de todos
nós.
Devido a sua pujança econômica e localização geográfica privilegiada, Teixeira de Freitas,
a partir da segmentação do Turismo de Negócios e Eventos vem justificando o incremento feito
na hotelaria e no setor de alimentos & bebidas.
O turismo, em suas diversas variedades, constitui uma excelente oportunidade de
negócios para a maioria dos municípios brasileiros. Trata‐se da atividade econômica que
mais cresce no mundo e que movimenta diversos segmentos empresariais e os setores
da economia (agropecuária, indústria, comércio e serviços). Além de lazer e
entretenimento, há também, em expansão acelerada, o chamado turismo de negócios,
como a realização de eventos específicos, a exemplo de exposições agropecuárias, férias
setoriais e rodadas de negócio (SEBRAE, p.44, 2013).

Para Beni (2006) o turismo é uma atividade social que implica decisões de caráter
emocional e de custos de viagens:
Turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde,
como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e
social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica, que ditam a
escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como
o objetivo da viagem em si para fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de
sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico‐
humanístico, profissional, e de expansão de negócios (BENI, p.37, 2006).

Na visão de Koteski (2004), as micro e pequenas empresas desenvolve uma papel
importante na sociedade pela sua capacidade de geração de emprego e sua capilaridade no
território nacional:
As micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de sustentação da
economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade geradora de empregos, quer pelo
infindável número de estabelecimentos desconcentrados geograficamente (KOTESKI, p.
16, 2004).

Quanto à conceituação de micro e pequena empresas, não há unanimidade, devido sua
classificação ter diferentes motivações: estudos, pesquisas, regulamentação, crédito, etc. Cada
stakeholders a classifica de uma forma. Os critérios variam entre os setores de atuação das
empresas, número de pessoas e faturamento. A Lei Geral das MPEs considera: Micro
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Empreendedor Individual, aquelas com faturamento de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
Microempresas, aquelas com faturamento até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
Empresas de Pequeno Porte como sendo aquelas empresas que tem faturamento de R$
360.000,01 até R$ 3.600.000,00 (de trezentos e um mil reais a três milhões e seiscentos mil
reais).
Há empreendedores que se queixam do excesso de formalismo para empreender no
Brasil, chegando muitas das vezes inviabilizar o negócio ou estimulando que o empreendedor
procure outro ambiente mais favorável, outra cidade, para implantar seus negócios. O excesso da
burocracia se torna uma grande barreira para a abertura e ampliação dos negócios, impactando
no desenvolvimento econômico e social do país e dos municípios.
O processo para a abertura de empresas envolve 12 órgãos das 03 esferas de governo. Em
novembro de 2013, na cidade de Campinas no Estado de São Paulo a presidenta Dilma Rousseff
assinou o contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a
construção do Portal Empresa Simples, com previsão funcionamento em junho de 2014, o portal
visa reduzir para 05 dias o tempo de abertura de empresa, estima‐se que 8 milhões de negócios
serão beneficiados.
As micro e pequenas empresas representam 20% de toda a riqueza que é produzida no
país, representa 99% das empresas formalizadas e empregam 60% dos trabalhadores, conforme
IBGE, Dieese, Sebrae Nacional (2013).
Dados do Censo Empresarial de Teixeira de Freitas, realizado em 2013, revelam que são
4.190 estabelecimentos formais e informais localizados na cidade.
Com dados empíricos, a pesquisa foi realizada a partir da coleta de dados primários com
realização de entrevistas com membros do Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequena
Empresas – COMGEMPE e membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, no período
de 24 a 25/03/2014 Foram entrevistados 16 (dezesseis) indivíduos enquadrados como gerentes,
supervisores, diretores, servidores públicos.
Para a análise dos dados foram estritamente qualitativas. Como base conceitual foi
utilizada a Lei Complementar 123/2006. Utilizou‐se como procedimento metodológico o
levantamento de informações secundárias, através de pesquisas em publicações técnicas,
revistas, livros e sites institucionais; elaboração de roteiros para coleta de dados; com os
representantes das entidades; tabulação qualitativa e análise dos dados.
As principais fontes de pesquisa foram os módulos do Curso Gestão Pública Municipal, em
especial o módulo de Políticas Públicas, elaborado pela Profª Dra. Maria das Graças Ruas e
Estatuto das Micro e Pequenas Empresas.
Os dados referentes ao processo de mobilização e sensibilização dos empresários e
sociedade em geral quanto a necessidade do país ter um ambiente mais favorável para a
implantação de negócios foram fornecidos pelo SEBRAE. O monitoramento da lei geral que é
feito pelo SEBRAE, dando uma contribuição para a sociedade no acompanhamento e apoio aos
municípios para a sua efetiva implementação da lei.
Na Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (PMTF), coletamos informações referente a
execução do Projeto Teixeira de Freitas Empreendedora. Minha, sua e de todos nós.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Em Teixeira de Freitas, pelo Monitoramento da Implementação da Lei Geral nos
Municípios Brasileiros, 03 (três) dos 04 (quatro) eixos da lei, foram implementados, sendo:
Agente de Desenvolvimento, Empreendedor Individual e Desburocratização.
Das 27 (vinte e sete) ações mapeadas, que foram desenvolvidas pelo município, visando o
fortalecimento da economia, 13 (treze) delas tem impacto direto no segmento do turismo.
Abaixo demonstramos as ações realizadas e classificadas conforme os eixos de implementação da
Lei Geral.
Quadro 1: Eixos para Implementação da Lei Geral das MPE’s 1
Eixo 01
Uso do poder de
comparas

Conceito
Adequar seu processo licitatório de acordo com as orientações da Lei Geral, fomentar a
economia local via compras junto às micro e pequenas empresas, com o monitoramento dos
resultados.

Ações realizadas pelo município:


As licitações no município são todas presenciais; aproximadamente 72% dos fornecedores do município
são Micro e pequenas Empresas; o volume de contratos assinados no ano de 2013 foi em torno de R$ 22
milhões;
Eixo 02

Desburocratização

Conceito
Agilizar a abertura de empresas (não ultrapassar 20 dias) e seguir as orientações do CGSIM,
além de emitir alvará provisório e definir atividades de grau de risco, conforme indicado na
Lei Geral

Ações realizadas pelo município:




Criação do Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – COMGEMPE;
Renovação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;
Incentivo a Acesso a Crédito através do Credibahia, com R$ 2.273.000,00 financiados para as MPEs em
2013;

Fonte ‐ Adaptação do autor
Manual de Evidências Indicador de Implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, 2011.
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, 2013. Dados da Pesquisa

Nos eixos uso de poder de compras e desburocratização, evidencia a realização de ações
visando a economia local, contudo, na pesquisa direta, há críticas de que o COMGEMPE foi
instituído, contudo, não há reuniões periódicas.
Quadro 2: Eixos para Implementação da Lei Geral das MPE’s 2
Eixo 03
Empreendedor
Individual

Conceito
Manter a cobraça do IPTU residencial para os empreendedores individuais formalizados, bem
como dispensar a cobrança do Habite‐se e monitorar a inserção dos EI na base de empresas.

Ações realizadas pelo município:





Criação da Sala do Empreendedor;
Qualificação nas áreas de gestão; inovação e tecnologia; acesso ao mercado e acesso a crédito, a 300
pequenos empreendimentos;
Semana do Empreendedor Individual, com capacitação de 411 Empreendedores Individuais;
Seminário para Empreendedor
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Eixo 04
Agente de
Desenvolvimento

Conceito
Dispor de um plano de trabalho para o Agente de Desenvolvimento nomeado, ou fortalecer
uma estrutura organizacional (fórum, secretaria) que desempenhe funções previstas para o AD

Ações realizadas pelo município:




















Nomeação do Agente de Desenvolvimento;
Realização do Diagnóstico – Contextualização da Economia do Município;
Divulgação e socialização dos principais problemas e necessidades da economia do município e
descentralização da gestão;
Execução do Projeto de Desenvolvimento da Economia Local;
Censo Empresarial;
Circuito Empresarial ‐ capacitação e mobilização de 1500 empresários e entidades de classe;
Cursos de gastronomia, qualificação de 315 profissionais para suprir as necessidades na área da
gastronomia;
Feira da Economia Solidária, com 55 Expositores de diversos materiais como: trabalhos de E.V.A, bichinhos
e bonecos de tecido, arte em jornal, pintura em tecido e bordado, cerâmica, biscuit, arte em feltro, MDF,
bolsas, tapetes, pintura de rosto, escultura de balões, panos de pratos e boca, bolsas, toalhas com fitas,
bordados e almofadas de tecidos.
Feira de Artesanato da Economia Criativa;
Feira da Economia Solidária;
Festa da Cidade;
31ª Expô Agropecuária;
1º Festival Gastronômico;
Natal ‐ Luzes de Teixeira;
Realização da Oficina Produção Associada ao Turismo;
Encontro Empresarial Hospedagem e Gastronomia.
Convênio com a Fazenda Cascata, espaço de educação ambiental e turismo;
Capacitação e orientação de cerca de 300 pequenos empresários;

Fonte ‐ Adaptação do autor
Manual de Evidências Indicador de Implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, 2011.
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, 2013. Dados da Pesquisa

Nos eixos: Empreendedor Individual e Agente de Desenvolvimento de houveram o maior
número de ações realizadas pelo município na a busca de fomentar negócios.
Nos dias 24 e 25/03/2014 foram realizadas entrevistas, com 08 (oito) membros
integrantes do Conselho Municipal de Turismo e do Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas, sendo 04 (quatro) membros representantes do setor público, 03 (três)
membros representantes do setor privado e 01 (hum) membro representante do legislativo
municipal.
As respostas das entrevistas foram formatadas em tabelas as quais serão apresentadas e
discutidas a seguir:
Quadro 3: Entrevista Lei Geral 1
1 ‐ Conhece a Lei Geral das MPE’s?
 Sim: 07
 Não: 01
2 ‐ Quais são os impactos da Lei Geral na Economia da cidade de Teixeira de Freitas?
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 Apoio da gestão pública ás MPEs;
 Formalização de parcerias para atendimento às MPEs, através de um Programa de Desenvolvimento
Econômico;
 Compras Públicas;
 Desburocratização da abertura das empresas, através do REGIN;
 Sala do Empreendedor em funcionamento;
 Diretoria do Comércio com um Agente de Desenvolvimento capacitado;
 Instalação do Comitê Gestor Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – COMGEMPE;
 Isenção de taxas municipais para abertura de negócios, com 06 (seis) mil empreendedores beneficiados;
 Fomento na realização de eventos na cidade a exemplo do Natal – Luzes de Teixeira;
 Fortalecimento da Secretaria de Indústria e Comércio;
 O impacto foi muito pequeno, um setor de farmácia procurou o município para resolver questões do setor e
não foi atendido pelo município. Quando o COMGEMPE foi procurado para intervir;
 No ano de 2013 o município comprou R$ 22 milhões, com um impacto direto e indireto nas MPEs;
 Houve impacto, bem positivo, pouco percebido pelo poder público e pelos comerciantes. Por não ter havido
ainda um mensuração da lei;
3 ‐ A implementação da Lei Geral contribuiu em 2013 para o fortalecimento do setor do turismo?
 Sim: 05
 Não: 03
Fonte ‐ Pesquisa direta, Mar. 2014. Dados da Pesquisa

Observamos na figura a cima que, 87% dos entrevistados afirmaram conhecer a Lei Geral
das MPEs. Perguntado se a lei contribuiu no ano de 2013 para fortalecer o setor do turismo,
62,5% responderam positivamente.
Quadro 4: Entrevista Lei Geral 2
4 ‐ É possível identificar os benefícios da Lei Geral das MPEs para o setor do turismo. Se sim, quais?









Pessoas ficaram mais esperançosas em montar seus negócios;
Formalização dos empreendedores ambulantes na Praça da Bíblia, que atendem clientes de toda região;
Realização de eventos, com aumento do número de turista na cidade;
No Natal aumentou o fluxo de pessoas na cidade;
Retorno das atividades da Câmara de Turismo da Costa das Baleias;
Realização do Festival Gastronômico
Retomadas dos trabalhos do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
Com a realizado do Planejamento Estratégico do Turismo foi possível que o município fizesse vários eventos a
exemplo Festival Gastronômico;
 Não. Teixeira de Freitas não é uma cidade turística.
5 ‐ Considerando o ano de 2013 em relação ao ano de 2012 houve alteração do apoio do governo municipal para
o fortalecimento da economia local?








Hoje há Secretária de Desenvolvimento Econômico tem evidências de trabalhos realizados;
Convênio para fortalecer a economia local;
Autonomia da Secretaria de Desenvolvimento Economia para fomentar negócios no município;
Eventos para apoiar as micro empresas como o Festival de Gastronomia e o Natal realizados em 2013;
Fez a Lei Geral das MPEs sair do papel;
Constituição do Comitê Gestor da Lei Geral das MPEs;
Hoje há um olhar de envolvimento social no planejamento do município, com atores sociais envolvidos em
todo esse processo;
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 Aumentou o volume de pessoas na região para comprar mais na cidade;
Fonte ‐ Pesquisa direta, Mar. 2014. Dados da Pesquisa

Os entrevistados consideraram que houve mudanças positivas do governo municipal
quanto a implementação de ações visando o desenvolvimento da economia da cidade. E citou
como ações positivas para o turismo a realização de eventos.
Quadro 5: Entrevista Lei Geral 3
6 ‐ Aspectos positivos na implementação da Lei Geral das MPE’s:










Comunicação entre Gestão Pública x Empresariado. Estabeleceu‐se um canal de comunicação com estes
setores;
Mais confiança dos empreendedores em abrir seus negócios no município;
Ajuda do governo municipal;
O foco das entidades empresariais no comércio. Esqueceu a politicagem;
União das entidades empresariais favoreceu o desenvolvimento do comércio;
A prefeitura esta tentando agir de maneira mais concreta para incentivar as MPEs;
Atuação das entidades na formação do Comitê Gestor da Lei das MPEs;
Bom relacionamento do poder executivo com o legislativo;
Decisão do prefeito em implementar a Lei Geral das MPEs;
7 ‐ Aspectos negativos na implementação da Lei Geral das MPE’s:

 Melhorar a comunicação entre os setores do município, a burocracia ainda é muito grande. Temos expectativa
que o REGIN possa ajudar a criar uma rede de parcerias entre estes setores;
 A prefeitura deviria tomar medidas mais ativas quanto a valores cobrados as MPEs. Com cobrança de alvará,
taxa de localização com aumento do valor, as taxas são muito altas, aumentou o valor sem consultar nenhum
órgão;
 Maior entendimento do empresário e das entidades empresariais quanto aos benefícios da lei;
 Pouco conhecimento do empresariado da existência da Sala do Empreendedor;
 Campanha mais esclarecedora, levar a toda a sociedade os aspectos da Lei Geral das MPEs;
 Mudança da equipe do setor de licitação, tendo que recomeçar o trabalho com a nova equipe;
 As entidades e as empresas desconhecem a legislação para cobrar e exigir seus direitos;
Fonte ‐ Pesquisa direta, Mar. 2014. Dados da Pesquisa

Os pesquisados também informaram pontos positivos e oportunidades de melhorias para
o avanço das ações visando a implementação da Lei Geral no município. Podemos destacar como
ponto de melhoria um maior envolvimento da comunidade empresarial em conhecer a lei e seus
benefícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos da implementação da Lei Geral das MPE’s do segmento de turismo em
Teixeira de Freitas é percebido pela maioria (67,5%) dos entrevistados. Com ações de capacitação
empresarial e profissional, envolvendo empresários, funcionários das empresas e pessoas que
estão sendo qualificação para o mercado de trabalho. Assim, como as ações de promoção e
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marketing da cidade, trazendo fluxo turístico, movimentando a economia e atraindo novos
negócios para o município.
Pelas ações aqui expostas, nota‐se que o município de Teixeira de Freitas tem estimulado
o empreendedorismo, fazendo estudo e levantamento de potencialidades econômicas,
estimulando e capacitando os empreendedores, divulgando e promovendo a cidade, estimulando
assim o fluxo de turística e negócios para o município.
O processo de planejamento e execução das atividades da administração pública
municipal, focada no desenvolvimento da economia, vem sendo trabalhado no município, com
parcerias, envolvimento da sociedade e busca por resultados. Demonstração que os agentes
públicos cumpriram sua missão institucional quando cria um ambiente mais favorável para o
surgimento e ampliação de negócios.
O processo de convencimento do poder público municipal, para a implementação de
políticas públicas, passa por uma maior participação da sociedade. O fortalecimento do COMTUR
e do COMGEMPE pode ser mais um espaço para emponderar essa sociedade.
O estudo das temáticas Turismo e Lei Geral merecem serem aprofundados, não é objetivo
deste artigo finalizar a discussão. São temas importantes que influenciam o processo de
desenvolvimento das cidades.
Percebeu‐se a necessidade de dar maior conhecimento aos empresários e a comunidades
sobre os benefícios que a Lei Geral pode trazer. Um esforço que pode ser empreendidos pelas
entidades empresariais.
Em conformidade com a pesquisa realizada, consideramos que a realização de eventos na
cidade, a reativação do Conselho Municipal de Turismo e as capacitações realizadas, foram os
principais impactos que a Lei Geral das MPEs promoveu no segmento do turismo.
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RESUMO
A Logística interliga os locais de produção e os
mercados, separados por tempo e distância, utilizando‐
se de métodos cada vez mais eficazes no planejamento,
na implantação e no gerenciamento de um conjunto de
atividades como transporte, armazenagem e manuseio
de materiais. A cada ano que passa, as empresas do
setor de logística prestam mais atenção ao transporte
aéreo como protagonista da cadeia de suprimentos.
Alicerçado nos referenciais teóricos que propiciam a
compreensão desses fenômenos, o presente trabalho
tem o objetivo de verificar a importância do transporte

aéreo de cargas para o comércio internacional do Brasil,
através da caracterização do segmento aéreo dentre os
modais de movimentação de carga no país e
estabelecendo uma relação entre o setor aéreo de
transporte de cargas e o comércio exterior. Para tanto,
serão utilizadas informações obtidas por meio de
pesquisa exploratória, em livros, publicações e sites
ligados ao tema.

PALAVRAS‐CHAVE: Logística, Transporte aéreo, Carga.

THE INFLUENCE OF AIR CARGO TRANSPORT ON THE EXTERIOR COMMERCE OF BRAZIL.
ABSTRACT
The Logistics connect the places of production and
markets, separated by time and distance, using
increasingly effective methods in planning,
implementation and management of a set of
activities such as transportation, storage and
handling of materials. With each passing year,
companies in the logistics industry pay more
attention to air transport as the protagonist of the
supply chain. Grounded in theoretical frameworks
that provide an understanding of these

phenomena, this study has the objective of verify
the importance of air cargo for the international
trade of Brazil , through the characterization of the
air segment from the modal cargo movement in
the country and establishing a relationship
between air cargo transportation industry and
foreign trade . For that, information obtained
through exploratory research, in books,
publications and sites related to the topic will be
used.

KEY‐WORDS: Logístics, Air Transport, Cargo
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INTRODUÇÃO
À medida que o fenômeno da relação comercial entre os países aumenta, é cada vez mais
imposta aos mercados a necessidade de negócios realizados mais rapidamente, com maior
abrangência e maior eficiência. A balança comercial brasileira, que mostra a diferença entre as
importações e as exportações do país, é um eficiente instrumento de indicação do
comportamento dessas atividades econômicas.
A correta escolha do modal a ser utilizado nessa busca por mecanismos mais eficientes no
transporte de mercadorias configura‐se, então, como fator preponderante para a economia do
país. Em que medida o transporte aéreo de cargas influencia na balança comercial do Brasil?
O espaço econômico que o Brasil conquistou no cenário internacional impulsiona o
crescimento do transporte aéreo de cargas. Os balanços mensais da Infraero – Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária, estatal que administra a maioria dos aeroportos brasileiros,
confirmam a expansão do setor.
A demanda por transporte, resultante da atividade econômica, cria grandes
oportunidades para o crescimento da carga aérea, e por isso, verifica‐se forte relação entre as
variações da balança comercial do país e a quantidade de carga aérea transportada, ao longo dos
anos.
Este estudo aborda as características do panorama do setor de movimentação de cargas
pelo modal aéreo na atualidade, abrangendo as transações de importação e exportação e
relacionando‐as às variações sofridas pela balança comercial do Brasil.
O objetivo geral desta pesquisa é verificar a importância do transporte aéreo de cargas
para o comércio internacional brasileiro. Para tanto foram definidos como objetivos específicos:
caracterizar o transporte aéreo de cargas, retratar a representatividade do modal aéreo em
relação aos demais meios de transporte nas movimentações internacionais, identificar os
terminais aeroportuários que mais movimentam carga internacional no país e estabelecer a
relação entre o transporte aéreo de cargas e o comércio internacional.
Este estudo se justifica pela exploração aos assuntos logísticos nas áreas de transporte e
movimentação de cargas, sobretudo na modalidade aérea do transporte de cargas, pois embora
tenha o valor de frete bastante elevado, se mostra viável para determinados tipos de produtos,
como os de alto valor agregado e perecíveis, e se destaca pela rapidez com que atinge qualquer
lugar no globo, com qualidade e eficiência.
Com relação à importância, a pesquisa é fundamental para o meio acadêmico, pois vem
contribuir para o preenchimento da lacuna existente no assunto, uma vez que apesar da grande
quantidade de estudos sobre transporte e logística, poucos tratam do modal aéreo, tornando o
assunto quase que inexplorado à academia.
REFERENCIAL TEÓRICO
Logística
Uma das definições do termo “logística” segundo o dicionário Aurélio (1999) indica que
essa é a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de projeto e
desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e
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evacuação de material (para fins operativos ou administrativos), nas atividades de recrutamento,
instrução, designação, transporte, bem‐estar, aquisição ou construção e operação de instalações
e acessórios destinados a ajudar o desempenho de qualquer função militar.
De acordo com BALLOU (1993), compreende‐se por logística a maneira mais eficiente de
realizar tarefas de movimentação e armazenamento de mercadorias, desde a matéria prima até
o produto final e pronto para o consumo; uma vez que o mesmo conceito pode ser aplicado ao
fluxo de informações que coloca as mercadorias em movimento, a logística é responsável por
reduzir o hiato entre a produção e a demanda, para atender as necessidades da empresa e de
seus clientes.
O Conselho dos Profissionais de Logística (2008) define a logística empresarial como
atividade que engloba o recebimento, a expedição, a gestão dos transportes, o manuseio e a
armazenagem de materiais. Para tal atividade é necessário promover uma organização integrada,
gestão dos estoques, gerenciamento de terceiros, planejamento das demandas, tanto de
compras como de produção e expedição, controle de fretes, de armazenagem, dos seguros e
demais despesas típicas dessas operações.
Transporte
Partindo‐se de uma definição básica, transporte pode ser entendido como o
deslocamento de pessoas ou mercadorias entre dois lugares. Segundo BASTOS (1955), o
transporte é de importância fundamental para a vida social e econômica de um país. Todo o
progresso experimentado pela economia passa diretamente pelo planejamento dos transportes,
pois produção e transporte caminham juntos. Então, como no cenário atual do comércio mundial
é impossível que se tenha produção sem transporte, nota‐se que essa dependência mútua
ampliou as possibilidades de negócios.
Transporte Aéreo de Carga
O transporte aéreo é o mais adequado para as mercadorias de alto valor agregado, em
pequenos volumes e com urgência de entrega, pois este é o modal de transporte mais rápido.
Porém tem uma menor capacidade de carga e em geral o frete é o mais caro em relação aos
demais modais (NASCIMENTO, 2007).
O transporte aéreo de cargas se caracteriza junto ao transporte marítimo como os únicos
modos capazes de movimentar mercadorias em escala global com a menor preocupação possível
sobre fronteiras e acidentes geográficos, que impeçam os produtos de atingirem seu destino no
tempo certo e a um custo justo (KAUFMANN, 2009).
Ainda de acordo com Nascimento (2007), o modal aéreo apresenta também a vantagem
de possuir um processo de movimentação e armazenagem em áreas alfandegadas mais
eficientes, conseguindo possuir o menor ciclo logístico entre os modais.
Rede Teca da Infraero
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Além de administrar 63 Aeroportos, 75 EPTA (Estação Prestadora de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo), a Infraero possui em sua estrutura uma Rede de 31
Terminais de Logística de Carga – rede Teca, espalhados por todo território nacional. Neles são
prestados os serviços de armazenagem e capatazia (movimentação) da carga importada, a ser
exportada, nacional (movimentada dentro do país) e expressa (courier), sendo que, dos 31 Tecas
da Rede, 27 operam com importação, 22 com exportação, 14 com Carga Nacional, e 2 com
Courier.
Como importante elo da cadeia logística, a Infraero exerce o papel de Fiel Depositária da
Receita Federal, zelando pela custódia das cargas até o ato de sua entrega ao importador ou
companhia aérea, no caso das exportações.

Figura: 1 – Rede de Terminais de Logística de Carga
Fonte: Infraero Cargo, 2013
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Aspectos econômicos do transporte aéreo de cargas
De acordo com o WACF (2012‐2013), depois de cair 6,4% em 2009, o comércio através do
modal aéreo da América do Sul com a Europa aumentou 8,0% em 2010, seguido de um aumento
de 3,1%, em 2011. O Brasil, maior economia da América do Sul, foi responsável por 48,6% do
comércio aéreo total da sub‐região com a Europa em 2011. As importações para o Brasil, que
caíram de 13,1% em 2009, recuperaram‐se 19,2% em 2010 e cresceram 4,4% em 2011.
Exportações pelo ar do Brasil para a Europa caíram 16,1% em 2009, em seguida, recuperaram
5,4% em 2010 e 14,3% em 2011.
Os Estados Unidos são o mais importante parceiro comercial da América Latina, sendo
responsável por 99% das exportações pelo ar da América do Norte para
América
Latina
e
99%
das
importações
da
América
Latina
para
a
América do Norte, em 2011. O Comércio entre a América Latina e os EUA, portanto,
serve como uma boa referência para se observar a dinâmica da atividade do mercado global de
carga aérea de ano para ano. Acordos comerciais recentes, favorecem
o crescimento da carga aérea entre a América do Norte e as três sub‐regiões da América Latina
(WACF, 2012‐2013).
A América do Sul foi responsável por 73,3% do 1,2 milhão de toneladas transportadas
para a América do Norte. Enquanto a América Central foi responsável por 21,1% e a Bacia do
Caribe pelos 5,6% restantes do mercado de carga aérea em 2011. A Economia sul‐americana está
projetada para ter uma taxa média de crescimento de 4,4% ao longo do período de 2013 a 2031.
O Brasil deverá permanecer a maior economia da região, com previsão de crescimento de 4,6%
por ano, o que representa 54,4% do total do PIB da América do Sul em 2031 (WACF, 2012‐2013 ‐
adaptado).
O transporte aéreo de cargas no comércio exterior
A oferta e a procura de serviços internacionais é essencialmente um processo dinâmico
para manter uma organização atualizada com as imediatas alterações no cenário do comércio
mundial (SILVA, 2007). Atualmente, vive‐se em um mundo no qual os componentes de um
produto podem ser manufaturados na Malásia, China ou México, em seguida, montados nos
Estados Unidos para envio ao mercado europeu. A unidade de produção é sediada ou plantas de
produção são construídas naqueles países que ofereçam os menores custos e melhor acesso aos
meios de transporte mais eficientes (KAY, 2003).
No âmbito da logística internacional, a avaliação acerca da natureza da carga torna‐se
fundamental, através da qual devem ser apuradas questões como perecibilidade, fragilidade,
periculosidade, dimensões e pesos considerados especiais (MATERA, 2012). A respeito dessa
importante avaliação, MATERA (2012) exemplifica os principais produtos transportados pelo
modal aéreo, classificados em: (I) perecíveis: frutas, flores, peixes, jornais, revistas, artigos de
moda; (II) produtos de alto valor específico: eletroeletrônicos, informática, joias, ouro; e (III)
produtos com urgência de entrega: remédios e peças de reposição.
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MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com GIL (2010), a pesquisa pode ser classificada segundo os métodos
empregados e segundo seus objetivos mais gerais. O método utilizado foi o de pesquisa
exploratória com levantamento documental, cujos conteúdos proporcionaram profundidade de
informações verossímeis e relevantes sobre o setor estudado. Quanto aos objetivos mais gerais,
a pesquisa é exploratória, pois tem como propósito fomentar maior familiaridade com o
problema, explicitando‐o e oferecendo hipótese relativa ao fato estudado.
Para a elaboração deste trabalho foram realizadas consultas nos campos de Logística,
Logística Internacional, Transporte Aéreo e Transporte de Cargas. Devido ao pequeno acervo de
produção literária na área do Transporte Aéreo de Cargas, foram utilizados anuários e dados
estatísticos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, através de
levantamento documental para a obtenção de dados secundários; além de consultas a sites,
transcrições de artigos acadêmicos, jornais e revistas especializados no assunto.
Com relação ao comércio exterior, foram utilizados conceitos e dados estatísticos obtidos
na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC,
através do sistema AliceWeb, bem como informações extraídas do WACF – World Air Cargo
Forecast (Prognóstico da Carga Aérea Mundial) (2012‐2013), documento publicado pela Boeing
bianualmente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
REPRESENTATIVIDADE DO MODAL AÉREO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DO BRASIL

No comércio exterior brasileiro, muitos imaginam que o modal aéreo ainda é muito pouco
utilizado (NASCIMENTO, 2007). Porém os dados das importações de janeiro de 2006 até
dezembro de 2012 revelam que é o segundo modal mais utilizado nas importações brasileiras em
termos de valor, ficando atrás somente do modal marítimo e apresentando um índice de 19,63%
em termos de valor, porém quando analisadas as quantidades de mercadorias trazidas pelo
modal aéreo, percebe‐se um percentual de apenas 0,23%. Esta é a prova de que o modal
transportou produtos de alto valor agregado.
Do lado das exportações, o modal aéreo apresenta‐se na 3ª posição, considerando‐se o
período de janeiro de 2006 a dezembro de 2012, com um percentual de uso de 5,05% na base de
valor, mas de apenas 0,11% das mercadorias em termos de peso, revelando que é o modal que
utilizamos para enviar mercadorias mais nobres. Essas relações, entre o fluxo de mercadorias que
compõem a Balança Comercial Brasileira e os modais utilizados para movimentá‐las, são
evidenciadas nas tabelas a seguir:
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Tabela 1 – Importações Brasileiras por Modais de Transportes – de Jan/2006 a Dez/2012
Código da
Via
0

Descrição da Via de
Transporte

Peso Líquido (Kg)

LINHA DE TRANSMISSÃO

1

MARÍTIMA

2

FLUVIAL

3

LACUSTRE

4

AÉREA

5

POSTAL

6
7

% Kg

US$ FOB*

108.096.826

2.384.565.537

770.672.670.655

835.644.427.995

% US$

0,01

0,21

87,75

73,05

8.581.107.840

3.653.219.405

0,98

0,32

139.480.231

274.347.285

0,02

0,02

0,23

19,63

2.019.626.479

224.571.069.140

253.183

39.359.157

0,00

0,00

FERROVIÁRIA

2.114.929.667

993.548.178

0,24

0,09

RODOVIÁRIA

41.652.345.738

56.616.886.460

4,74

4,95

8

TUBO-CONDUTO

52.752.276.741

15.563.565.584

6,01

1,36

9

MEIOS PRÓPRIOS

203.241.742

4.131.512.189

0,02

0,36

TOTAL

108.096.826

1.143.872.500.930

100,00

100,00

*Classificação FOB: “Free on Board”
Fonte: Sistema ALICE do MDIC, 2013 (adaptado pelos autores)
Tabela 2 – Exportações Brasileiras por Modais de Transportes – de Jan/2006 a Dez/2012
Código da
Via

Descrição da Via de
Transporte

Peso Líquido (Kg)

US$ FOB* (Mil)

0

LINHA DE
TRANSMISSÃO

663.889.531

10.315.153.798

1

MARÍTIMA

3.284.854.073.722

1.120.411.802.538

2

FLUVIAL

79.958.674.299

8.442.189.526

3

LACUSTRE

0

0

4

AÉREA

6.862.922.313

68.232.446.452

5

POSTAL

209.594

25.274.597

6

FERROVIÁRIA

3.634.605.809

2.768.329.781

7

RODOVIÁRIA

35.928.810.028

92.915.541.704

8

TUBO-CONDUTO

13.959

1.817.609.281

9

MEIOS PRÓPRIOS

9.161.610.287

44.998.254.047

TOTAL

3.421.064.809.542

1.349.926.601.724

% Kg

% US$

0,02

0,76

96,02

83,00

2,34

0,63

0,00

0,00

0,11

5,05

0,00

0,00

0,11

0,21

1,05

6,88

0,00

0,13

0,27

3,33

100,00

100,00

*Classificação FOB: “Free on Board”
Fonte: Sistema ALICE do MDIC, 2013 (adaptado pelos autores)
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Os maiores Tecas em movimentação
De acordo com os dados estatísticos fornecidos pela página eletrônica da Infraero
destinada ao transporte aéreo de cargas, o Infraero Cargo, pode‐se destacar os principais
Terminais de Logística de Carga, pela quantidade de carga movimentada nas operações de
importação e de exportação. A tabela a seguir exibe os cinco maiores Tecas do país, em ordem de
participação na tonelagem total de importação de cargas, em 2012. Nesse ano, o total de
importações realizadas pelo modal aéreo foi de 432.480 toneladas.
Tabela: 3 – Maiores Tecas por quantidade importada em 2012
Movimentação das cargas por aeroporto em tonelagem
TECAS

Dependência

Importação

Participação

SBKP

Campinas-SP

140.983

32,60%

SBGR

Guarulhos-SP

113.618

26,27%

SBEG

Manaus-AM

53.411

12,35%

SBGL

Galeão-RJ

46.428

10,74%

SBCT

Curitiba-PR

21.050

4,87%

Fonte: Infraero Cargo, 2013 (adaptado pelos autores)

De maneira análoga, destacam‐se os cinco maiores Tecas, elencados na tabela seguinte,
por ordem de participação na quantidade total de 251.503 toneladas de cargas exportadas pelo
Brasil através do modal aéreo, em 2012.
Tabela: 4 – Maiores Tecas por quantidade exportada em 2012
Movimentação das cargas por aeroporto em tonelagem
TECAS

Dependência

Exportação

Participação

SBGR

Guarulhos-SP

100.341

39,90%

SBKP

Campinas-SP

75.330

29,95%

SBGL

Galeão-RJ

32.954

13,10%

SBCT

Curitiba-PR

10.068

4,00%

SBPA

Porto Alegre-RS

7.523

2,99%

Fonte: Infraero Cargo, 2013 (adaptado pelos autores).

Atualmente, o quadro financeiro tem se aliado aos investimentos, tanto privados como
públicos, em melhorias na infraestrutura aeroportuária, deficitária, para atender à demanda
crescente do segmento. Com foco no aumento da demanda por serviços logísticos no País e na
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tendência de crescimento do comércio internacional, a Infraero mantém um extenso e contínuo
Plano de Investimentos para sua rede de Terminais de Logística de Carga. Para o período 2013‐
2017, a Empresa estima investir cerca de R$ 487,9 milhões a serem utilizados na construção,
reforma, ampliação, adequação e modernização de seus complexos logísticos, bem como na
aquisição de novos equipamentos operacionais para movimentação e armazenagem de cargas.
CONCLUSÃO
O transporte de cargas por via aérea é atualmente o meio mais rápido e confiável para a
movimentação de mercadorias. Devido à capacidade desse modal de transpor com a menor
preocupação possível os acidentes geográficos e os limites políticos entre países, está cada vez
mais assumindo um papel de protagonista no cenário em que empresas e clientes buscam ter à
sua disposição mercadorias oriundas do outro lado do oceano, com presteza e segurança. Sejam
essas mercadorias componentes para o fabricante de um conjunto maior, ou produtos perecíveis
e específicos de uma região distante do cliente.
Através das pesquisas realizadas na elaboração deste artigo, ficou evidenciada a
importância crescente da participação do modal aéreo no transporte de cargas no Brasil,
sobretudo nas transações de importação e exportação realizadas pelo país. Foram alcançados os
objetivos do estudo, mas não esgotados os campos a serem estudados sobre o tema. Dessa
forma, são sugeridos estudos futuros no que diz respeito à eficiência dos Terminais de Logística
de Carga no Brasil e à utilização de hub airports, tanto nas movimentações internacionais quanto
nacionais.
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RESUMO
Diante da nova perspectiva de desenvolvimento
voltada para a preservação e manutenção do meio
ambiente várias indústrias, empresas e instituições
têm desenvolvido projetos e programas para
disseminar esses valores junto aos seus
funcionários, clientes, fornecedores e comunidade.
Dentre elas destacamos o ABN AMRO REAL,
atualmente Banco Santander, instituição financeira
internacional, que vem desenvolvendo um
programa de eco eficiência baseado nos 3 R's
(reduzir, reutilizar e reciclar), envolvendo
diretamente seus funcionários no desenvolvimento
desse programa.

A existência deste programa foi fundamental para
a escolha desta instituição como nosso objeto de
pesquisa. Dentro desse universo, preocupamo‐nos
principalmente
como
a
utilização
do
endomarketing e suas implicações e como utilizá‐lo
como diferencial para diferenciar‐se das demais
instituições financeiras, para captar e manter
clientes, além de abrir novas frentes de negócios.

PALAVRAS‐CHAVE: desenvolvimento sustentável, endomarketing, sustentabilidade, santander
ENDOMARKETING, SUSTAINABILITY AND ITS INFLUENCE BY THE INTERNAL PUBLIC BANK SANTANDER
ABSTRACT
Faced with the prospect of new
development toward the preservation and
maintenance of the environment various
industries, companies and institutions have
developed projects and programs to disseminate
those values along to their employees, customers,
suppliers and community. Among them include
ABN AMRO REAL, now Banco Santander's,
international financial institution, which is
developing a program of eco‐efficiency based on
the 3 R's (reduce, reuse and recycle), directly
involving employees in the development of this
program.

The existence of this program was critical to the
choice of the institution as our research object.
Within this universe, we concern ourselves
primarily as the use of internal marketing and its
implications and how to use it as a differential to
differentiate itself from other financial institutions,
to attract and retain customers, as well as opening
new business fronts.
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ENDOMARKETING, SUSTENTABILIDADE E SUA INFLUÊNCIA JUNTO AO PÚBLICO INTERNO DO BANCO
SANTANDER
INTRODUÇÃO
Diante da realidade atual o governo, as instituições, os estudiosos têm buscado soluções para diminuir os
problemas ambientais que surgiram. A escassez de recursos naturais, as catástrofes, a extinção de
espécies são algumas demonstrações do que o planeta tem sofrido. O consumo exagerado tem
contribuído para a realidade atual.
Assim, o marketing que atuava criando estratégias de vendas de novos produtos ou dos produtos
já os existentes, começa a ter um novo foco. Agora, ele tem que atender não só ao meio empresarial, mas
também à legislação ambiental e à um novo consumidor, mais consciente do seu papel na sociedade,
preocupando‐se com o meio ambiente. São novos desafios, novos conhecimentos e novas estratégias.
Esse estudo procura contemplar esses aspectos, apresentando como estudo de caso, o Programa de Eco
Eficiência do Banco Real, atualmente Banco Santander, com uma nova diretriz na busca pela
sustentabilidade, a instituição desenvolveu um programa de eco eficiência voltado principalmente para a
substituição do uso do papel branqueado pelo reciclado e todas as implicações e ajustes necessários. Os
resultados mostram as consequências dessas mudanças no posicionamento da instituição junto aos seus
funcionários, clientes através da fidelização e captação de novos clientes, assim gerando novos
negócios.

SUSTENTABILIDADE E ENDOMARKETING
O desenvolvimento sustentável, propondo um plano de ação em nível mundial, que resultou na
publicação, em 1987, do relatório Brundtland, um documento chamado “Nosso Futuro Comum”,
introduziu a definição de desenvolvimento sustentável como sendo o “desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas
próprias necessidades”.1 Ou seja, esse princípio formava um novo modelo de desenvolvimento a partir
das seguintes estratégias: retomar o crescimento para torná‐lo mais justo, equilibrado e que se utilizasse
das matérias‐primas e energia de forma a não esgotá‐los; atender às necessidades humanas essenciais
de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; manter um nível populacional sustentável;
conservar e melhorar a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos; incluir a relação
entre meio ambiente e economia no processo decisório.
Partindo dos conceitos de necessidades e desejos “Endo” provém do grego e quer dizer “ação
interior ou movimento para dentro”. Endomarketing é, portanto marketing para dentro da empresa.
(Brum apud Martins, 2007 p.11). Examinando os conceitos de necessidade, desejo e troca existentes,
percebe‐se a sua aplicação não só no âmbito interno das organizações, assim justifica‐se, também, a
aplicação desse conceito na relação empresa‐empregado ou em qualquer outra instituição em que
existam pelo menos duas partes que tenham algo a oferecer, estejam interessadas e em condições de
estabeleceram uma troca. (Kotler e Armstrong apud Martins, 2007 p.11).
O comprometimento dos funcionários é essencial para o sucesso de uma organização e dos seus
produtos ou serviços, independente da posição do funcionário na empresa, seja ele parte da alta gerência
ou não. (Albrecht apud, Oliveira, p 24 2008).
A adaptação do composto de Marketing voltado para o interior da empresa, quando identifica o
Gerenciamento de Mudanças como um fator importante para a implementação da Qualidade do Serviço
Total, voltado para as transformações contínuas e graduais, é uma ideia originalmente proposta por
Cardoso (apud Oliveira, 2008 p.71).
Disponível em < http:http://www.agenda21-ourique.com/pt/go/desenvolvimento-sustentavel>
Acesso em 05 Jan 2014
1

No endomarketing tem o funcionário, visto como cliente é um segmento de mercado e assim como
externamente, deve ter ações para conquistar e motivar seus clientes, a empresa passa a ser o próprio
produto é a pesquisa de marketing deve procurar obter as informações pertinentes aos desejos,
necessidades e o nível de satisfação dos seus clientes, nesse caso, os próprios funcionários, fazendo um
mapeamento do mercado a ser conquistado. Quando se tem esses dados disponíveis, o planejamento e as
decisões se tornam mais fáceis e eficientes para atingirem o objetivo.
Para o Endomarketing, a seguinte relação deve ser feita, o Produto é a Companhia ou empresa; o Preço
são os Custos; os Pontos de distribuição são os Coordenadores de Endomarketing e a Promoção
correlaciona‐se à Comunicação. Coincidência, ou não, os 4 Ps transformam‐se em 4 Cs.
Quando a empresa compreende que tanto os clientes externos e internos têm a mesma importância para
o sucesso, e assim ela busca conquistar a ambos, terá chances de sucesso eminente.
Manter as pessoas satisfeitas tornou‐se uma questão, no mínimo, estratégica. “Conseguir um clima
organizacional ideal, em que todas as pessoas se encontrem plenamente satisfeitas e motivadas, torna‐se
cada vez mais um desafio”. Um dos fatores mais apreciados pelos colaboradores no ambiente de trabalho
é a forma como as pessoas são tratadas e valorizadas. "É a coisa que mais os motiva, e isso é poucas vezes
medidos de forma objetiva. Isso é muito importante para o colaborador, às vezes mais do que
remuneração". O gestor pode ser preparado para dar este tipo de atenção ao profissional e estreitar o
relacionamento por meio de reuniões, por exemplo. Tudo isso para conseguir construir um time mais
integrado e garantir que a equipe tenha um clima organizacional mais favorável. (Oliveira, 2008, p. 148 e
149)

O BANCO SANTANDER
No Brasil, a história do ABN AMRO Bank começou, com a chegada do Banco Holandês da América do Sul,
em 1917, às cidades do Rio de Janeiro e Santos. A Cooperativa Bancária foi fundada em 1925 por
Clemente de Faria, três anos depois foi renomeada Banco da Lavoura de Minas Gerais, antecessor do
Banco Real. Em 1963, a instituição adquiriu 50% do controle da Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento, o restante da participação foi adquirido em 1970. O Banco da Lavoura de Minas Gerais
tornou‐se Banco Real S/A, em 1971, após ter estabelecido sua sede em São Paulo. Em 1993, o Banco
Holandês foi renomeado ABN AMRO Bank e mudou sua sede do Rio de Janeiro para São Paulo e em Em 24
de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real.2
ENDOMARKETING
A partir de 2001 os funcionários começaram a ser estimulados a ações conscientes para que assumissem
seus papéis como agentes de mudança, cientes de que essa mudança só seria possível com o apoio de
todos. Organizados em grupos de trabalho, tiveram um papel determinante na estruturação da política de
risco socioambiental, do micro crédito, dos financiamentos socioambientais. Planejaram e
implementaram o programa de eco eficiência, também as ações de diversidade, o Projeto Escola Brasil e o
Amigo Real.
Estabeleceu‐se, então, que a educação seria uma das grandes aliadas da sustentabilidade, fortalecendo a
ação consciente, responsável e ética por meio de ações educativas que consideram não só a dimensão
racional das pessoas, mas também os aspectos emocionais. Esse modelo educacional foi desenvolvido
para inspirar os funcionários a assumir uma atitude que ampliou a autonomia de cada um sobre suas
próprias vidas e fortaleceu seu comprometimento com a sustentabilidade.
Quando as pessoas desenvolvem a capacidade de enxergar a realidade cotidiana de forma mais
abrangente, elas passam a tomar decisões mais conscientes, considerando todos os aspectos relacionados
a uma mesma questão, passando a sentirem‐se mais preparadas para assumirem o seu papel como
2

Disponivel em <http://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6413>
Acesso em 01 mai 2014.

agentes de mudança na construção de um mundo mais sustentável.
Essa visão começou a ser cada vez mais difundida a partir de 2003, quando foram unificadas as áreas de
responsabilidade social e de educação, dando origem à Diretoria de Educação e Desenvolvimento
Sustentável. A integração da sustentabilidade nas ações de desenvolvimento do banco ocorreu de forma
progressiva desde então; incluindo desde as ações educativas no portal interno de educação à distância
(e‐learning), até programas regulares de educação para os funcionários da rede de agências.
Foram criadas oportunidades de aprendizado sobre a sustentabilidade nos treinamentos regulares.
Também foram realizados treinamentos específicos voltados para o tema. O objetivo era que os
funcionários pudessem aprofundar o conhecimento sobre sustentabilidade, conseguindo identificar no
cotidiano de suas atividades, por exemplo, a chance de realizar negócios sustentáveis. Com essa finalidade
foram adquiridas, em 2005, quase 30 mil licenças do software Chronos para colocar à disposição de todos
os funcionários um consistente treinamento on‐line sobre sustentabilidade. Além disso, foi realizado um
treinamento sobre a política de Risco Ambiental que abrangeu mais 2,1 mil analistas de crédito e gerentes
de relacionamento, entre 2002 e 2004.
Em 2005, foram realizados workshops sobre negócios sustentáveis para 710 líderes das áreas comerciais e
treinamentos sobre oportunidades de negócios para mais de 1.385 mil gerentes da rede de agências.
Desde 2004, os funcionários dos prédios administrativos também puderam participar das Oficinas de
Sustentabilidade, que promovem a conscientização sobre o tema e incentivam as pessoas a integrarem o
conceito no seu dia‐a‐dia de trabalho e na vida pessoal.
A matriz na Holanda criou um slogan para sinalizar uma diretriz mundial voltada para a sustentabilidade:
“fazendo mais que o possível”, assumindo, assim, um compromisso com a sociedade e com os clientes
para unir cada vez mais os valores econômicos às decisões de um banco. Assim, estariam não só
efetuando os serviços que um banco normalmente presta aos seus usuários, como pagamentos,
recebimentos e negociações financeiras; mas estimulando o desenvolvimento econômico e social.
Internamente foi desenvolvido um programa de eco‐eficiência com base nas diretrizes da matriz,
envolvendo funcionários, fornecedores, clientes e a comunidade.
Desde 2003, o Banco Real realiza os Encontros de Sustentabilidade com o objetivo de promover a reflexão
e o debate sobre o tema entre especialistas, funcionários, clientes, fornecedores, instituições parceiras e a
sociedade. Os Encontros colocam em evidência assuntos como fundamentos necessários para uma nova
economia, estratégia para a sustentabilidade, oportunidades em negócios sustentáveis, uso de recursos
naturais, desigualdade e renda, educação, voluntariado e empreendedorismo e novas tendências da
sociedade.
As palestras são, acima de tudo, oportunidades para o público expor suas perguntas e conhecer
pessoalmente o que pensam renomados especialistas no assunto. Os Encontros já receberam palestrantes
como John Elkington, da consultoria Sustainability, Erwin Laszlo, fundador do Clube de Budapeste, Karl
Henrik Robert, fundador da organização The Natural Step, Joana Macy, pioneira em ecologia profunda e o
aclamado autor de Capitalismo na Encruzilhada, Stuart Hart. Os encontros são abertos ao público e a
participação é gratuita
O PROGRAMA DE ECO‐EFICIÊNCIA
O programa de eco‐eficiência faz parte de um grupo de ações tomadas pelo ABN AMRO Bank
mundialmente em busca da sustentabilidade aplicada aos seus negócios. Foi criado no Brasil por iniciativa
da Diretoria de Responsabilidade Social, que atualmente é a Diretoria de Educação e Desenvolvimento
Sustentável, com funcionários do banco das mais diversas áreas, que voluntariamente se envolveram no
programa.
Inicialmente foi realizada uma convocação interna em todos os setores, mas conforme as tarefas foram
surgindo, as mais diversas áreas do banco foram agregadas para sanar as necessidades conforme suas
especializações.
São realizadas reuniões quinzenais para discutir as ações a serem tomadas e novas
propostas são apresentadas, são analisadas e se forem viáveis um dos participantes do time de eco
eficiência se candidata a dar prosseguimento à proposta, levando‐a para as áreas envolvidas.

Os funcionários vêm das mais diversas áreas de atuação e são inseridos no programa, conforme cada um
se dispõe a participar, pois esse trabalho é voluntário e cada um tem que cumprir suas obrigações
profissionais, independente de seu engajamento no programa. A coordenação do Time de Eco eficiência é
exercido por um funcionário, que é eleito anualmente entre os próprios participantes, independente de
sua área de atuação profissional.
O programa de eco eficiência foi baseado no princípio “produzir mais com menos recursos naturais”. Uma
instituição financeira não necessariamente produz algum tipo de produto, mas, baseando‐se nesse
princípio, a diretriz do programa é que, a partir da redução da utilização de energia, água, papel, metais,
tintas e outros, é possível ser eco eficiente, pois menos recursos serão gastos, otimizando o rendimento
com o mínimo desperdício.
Assim, com essa meta, foi desenvolvido o programa baseado nos 3R’s. Ele foi apresentado na Conferência
Eco‐92, no Rio de Janeiro, e também no 5º Programa Europeu para o Ambiente e Desenvolvimento em
1993. 3
No Programa dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) o objetivo principal é seguir uma ordem de
prioridades na qual primeiro há a redução do consumo, depois a reutilização e finalmente a reciclagem.
Essas práticas resumem atitudes simples que são cotidianas e quando sistematizadas formam o programa
e têm um resultado positivo. Suas ações priorizam a utilização de recursos naturais, reciclagem e descarte
adequados dos resíduos gerados. São baseadas nas seguintes conceitos: Reduzir: A redução na utilização
de recursos de maneira que seja gerado uma menor quantidade de resíduos; Reutilizar: Quando são
gerados resíduos os mesmos devem ser analisados para sua reutilização, para o mesmo fim ou para o que
ele pode ser destinado; Reciclar: Quando não há possibilidade de reutilização, o resíduo deverá ser
encaminhado para ser reciclado, se tornando novamente para a cadeia produtiva ao voltar como matéria‐
prima. 4
No programa de eco‐eficiência do banco a utilização dos 3R’s gerou mudanças e ações internas.
Primeiramente com a sensibilização dos funcionários com palestras e encontros. Foram incentivadas as
trocas de copos descartáveis por canecas. Foram colocados coletores de papéis nas mesas,
estacionamentos e outros ambientes. Foi incentivada a compra de brindes e materiais reciclados.
O programa foi implantando inicialmente nos prédios administrativos de São Paulo e progressivamente
em todo o Brasil. A seguir as principais campanhas que compõem o programa: programa de economia de
água e energia elétrica nos prédios administrativos e nas agências, inclusive com a troca de equipamentos
por outros mais econômicos. Em 2004 resultou em 4% de economia anual no consumo de eletricidade e
em mais de 9% no de água;5 coleta seletiva em todos os prédios administrativos. Em 2002 foi estendida a
quase todas as agências da rede; Coleta e destinação para empresa especializada de lâmpadas
fluorescentes; Substituição de papel branco clareado nos impressos do banco pelo papel Reciclato, da
Suzano Papel e Celulose.
A substituição do papel foi uma das ações que gerou uma redução significativa no impacto ambiental, pois
o papel é um dos recursos mais utilizados pelo banco. No primeiro semestre de 2005 foram consumidas
quase 100 toneladas mensais de papel A4, utilizados somente nas impressoras internas. A partir de 2003 o
banco começou a substituir o uso de papel branqueado pelo papel Reciclato. Ele é o primeiro papel
offset 100% reciclado produzido em escala industrial no Brasil a partir de aparas pré e pós‐consumo. Sua

Disponível em <http://www.cmpenafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Structure/OpTopo/FAQ/Ambiente/faqambientepolitica3r.htm >. Acesso em 17
Jan 2014.
4
Disponível em <http://www.cmpenafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Structure/OpTopo/FAQ/Ambiente/faqambientepolitica3r.htm>. Acesso em 17
Jan 2014.
5
Disponível em
<http://www.bancoreal.com.br/responsabilidade_social/oque_e/tpl_resp_iniciativageral_... Acesso em 10
Mar 2008.
3

composição é constituída por 75% de aparas pré‐consumo (material reciclado dentro da fábrica) e 25%
pós‐consumo (material oriundo da coleta urbana). 6
O processo de substituição do papel começou internamente. Primeiramente o Departamento de
Marketing começou a usar o Reciclato na comunicação interna, na conscientização dos funcionários, nos
treinamentos, passando depois para a utilização nas impressoras internas. Depois o reciclato foi utilizado
nos extratos das contas e documentos bancários.
O papel reciclado está presente em cartões de visita dos funcionários, materiais promocionais
distribuídos nas agências, formulários de abertura de conta preenchidos pelos clientes, materiais internos
e envelopes do autoatendimento nos caixas eletrônicos, inclusive anúncios, entre outros materiais. Ele
também é usado nas empresas coligadas, tais como Aymoré Financeira e Real Seguros.
Em março de 2005, o ABN AMRO REAL publicou um caderno de oito páginas na revista Veja em papel
reciclado, criado pela agência Lew Lara, cuja impressão exigiu adaptações no tratamento de imagens para
aumentar a saturação das cores, além de ter sido encartado em meio às demais páginas da revista,
impressas em papel LWC, segundo Flávio Schaefer, produtor gráfico da Lew.
Em 2005, ele já representava mais de 80% do consumo de papel do banco. Além de contribuir para a
redução do lixo, o uso do papel reciclado em larga escala traz outros benefícios para o meio ambiente e
para a sociedade, pois é composto por 75% de aparas de produção e 25% de material pós‐consumo,
recolhido por cooperativas de catadores.
A cooperativa de catadores é uma parte envolvida, pois atende diretamente à empresa de
celulose. O trabalho da cooperativa consiste em recolher o papel pós‐consumo (já utilizado), separá‐lo
tornando‐o apto para ser reprocessado, embalá‐lo em grandes prensas e envia‐lo à Suzano Papel e
Celulose.
Essa pesquisa foi desenvolvida com de caráter descritivo, no qual foram apresentadas as
características dos processos efetuados na implementação do plano de endomarketing do Banco
Santander. A pesquisa descritiva procura responder as perguntas: Como? Que? O quê? Quanto?
Quando? e Onde? Objetivando expor o fenômeno em estudo de dados por meio de entrevista, que foi
elaborada de acordo com o que foi proposto.
Portanto, o objeto de estudo buscou identificar, verificar e analisar as práticas realizadas na
implementação do plano de endomarketing do Banco Santander.
No estudo realizado foram utilizados como principais instrumentos: uma pesquisa exploratória em
dados, como bibliografias sobre o assunto e documentos oficiais. Para a formulação do embasamento
teórico foram utilizadas bibliografias de autores como: Brito, Montana, dentre outros. No que tange a
bibliografia referente à educação à distância, encontra‐se autores como Bekin, Ashley, Cardoso,
Cerqueira, entre outros.
Em seguida foram realizadas entrevistas por correio eletrônico com vários funcionários do
banco envolvidos com o programa de eco eficiência, principalmente os ligados diretamente a Diretoria
de Educação e Desenvolvimento Sustentável, diretoria de Estratégia da Marca e Comunicação
Corporativa.
CONCLUSÃO
A sustentabilidade nas empresas faz parte de uma nova abordagem em que as questões éticas
começaram a fazer parte do cotidiano da produção. Há uma busca de princípios e valores que orientem o
comportamento industrial, associando a ética aos bons negócios, criando um gerenciamento dos negócios
através da transformação de costumes, tornando as indústrias conscientes de seu papel junto à
sociedade. Ainda, a eco eficiência garante às indústrias continuarem produzindo e reduzindo os impactos
ambientais e ao mesmo tempo, tornarem–se ambientalmente mais responsáveis.
No estudo de caso, fica explícito que a preocupação da instituição em promover a sustentabilidade, bem
como as diretrizes do banco, apontam para isso envolvendo diretamente seus funcionários nesse
processo. Essa preocupação do banco é uma tendência mundial do ABN AMRO Bank. A matriz do ABN
6

2014

Disponível em <http://www.suzano.com.br/reciclato/home/caracteristicas.cfm>. Acesso em 10 Mar

AMRO, na Holanda, criou a assinatura “fazendo mais que o possível”, mostrando claramente o seu
interesse com a questão da sustentabilidade.
O banco tem um projeto específico de responsabilidade social com seus fornecedores em busca da
ecoficiência. E principalmente para tornar seu programa eficiente primeiramente desenvolveu‐o junto aos
funcionários, nesse caso, clientes internos no desenvolvimento do plano de marketing, foram
desenvolvidas ações que envolveram diretamente os funcionários nesse processo, sendo assim com os
funcionários realmente engajados no programa, passando para o cliente essa mensagem e mais do que
isso satisfazer as expectativas do cliente e surpreende‐lo oferecendo produtos e serviços de acordo com
uma nova mentalidade mundial, voltada para a preservação ambiental, criando assim uma relação
duradora com sua cliente, captando e fidelizando novos clientes e gerando novos produtos e serviços.
Ficou evidente que o marketing voltado para os funcionários, como clientes internos, sendo envolvidos,
estimulados e conquistados, gerou para a instituição o sucesso desejado.
O envolvimentos dos funcionários diretamente estimulados a se envolverem no programa, gerou uma
sintonia entre os mesmos, que proporcionou aos clientes novos produtos e serviços, além da melhoria dos
já existentes. Ou seja, novos produtos foram criados a partir do programa de eco eficiência, trazendo
novas possibilidades de negócios para a instituição e também para seus clientes, além dos fornecedores
que tiveram que se adaptar ao programa, gerando neles também certo envolvimento, como por exemplo
no caso da elaboração das peças gráficas são elaboradas pelas agências Ogilvy Brasil, Salem e Sun. Elas
têm liberdade para criar, desde que sigam sempre os padrões de linguagem da matriz do banco, em
Amsterdam.
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RESUMO
A estratégia de Marketing vem sendo
aplicada, principalmente, para atender seus
clientes, completar suas necessidades e
desejo dos consumidores. Assim, atingindo
com sucesso as estratégias individuais e
organizacionais. Este artigo tem como
objetivo identificar as estratégias de
marketing utilizadas pelas pequenas
empresas do segmento de vestuário do
município de Guarabira/PB, como forma de
obter vantagem competitiva em relação aos
seus concorrentes. A metodologia utilizada
no presente estudo foi por meio de uma

pesquisa exploratória de caráter qualitativo,
onde foi desenvolvido um roteiro
semiestruturado e foram selecionadas 10
empresas sendo elas caracterizadas entre
micro e pequenas, para responderem as
questões pertinentes ao objetivo proposto
diante das ferramentas de marketing.
Podendo então, identificar através de
estudos e pesquisas quais ferramentas
funciona como fatores‐chaves do sucesso de
uma microempresa no comercio de
vestuário.

PALAVRAS‐CHAVE: marketing; estratégia; clientes; comercio de vestuário.

THE MARKETING STRATEGY OF COMMERCE CLOTHING OF GUARABIRA‐PB
ABSTRACT
The marketing strategy has been applied
mainly to serve its customers complete their
needs and desires of consumers. Thus,
successfully achieving individual and
organizational strategies. This article aims to
identify the marketing strategies used by
small businesses in the apparel segment of
the county of Guarabira / PB as a way to gain
competitive
advantage
over
their
competitors. The methodology used in this

study was through an exploratory qualitative
research study, where we developed a semi‐
structured, and 10 companies were selected
and characterized them among micro and
small, to respond to the proposed relevant
marketing tools on the objective questions.
Can then identify through studies and
research tools which serves as key factors in
the success of a small business in the
garment trade.

KEY‐WORDS: marketing, strategy, client, commerce clothing.
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1. INTRODUÇÃO
O marketing é o conjunto de funções necessário para estimular as vendas de produtos e
serviços de um determinado local, identificando e aproveitando as oportunidades de mercado,
ele tem como objetivo satisfazer o cliente e obter retorno para determinada marca, empresa
ou pessoa.
As estratégias de marketing são utilizadas antes mesmo da fabricação do produto, onde
se percebe que o marketing não é somente usado para propaganda e vendas, portanto está
presente no planejamento do produto até o seu descarte. Ele analisa as suas necessidades e
desejos do publico alvo, na hora da sua criação seja ela um produto ou serviço que tende a
complementar as necessidades do consumidor.
Segundo Kotler (1998) o marketing tem a função de identificar as necessidades do
consumidor. Assim, podendo determinar quais os mercados‐alvo que a organização melhor
atua e assim planeja produtos e serviços adequados a tais mercados.
Diante de um mercado competitivo, está mais difícil para manter um cliente fiel,
pois, ele tem varias opções de escolhas, podendo assim, deixar de ser cliente de tal
fornecedor. A estratégia de Marketing vem sendo aplicada principalmente para atender seus
clientes e completar suas necessidades e desejos de consumo, atingindo com sucesso as
estratégias individuais e organizacionais.
As ferramentas usadas são divididas em grupos de estratégia conhecida como os 4ps
(produto, preço, praça, promoção). O marketing tem o objetivo de decidir ações a serem
tomadas para que se exerça influência sobre os canais comerciais e seus consumidores finais.
Para gerar ótimos desempenhos e um grande sucesso o empresário deverá utilizar‐se
melhor de todos seus recursos humanos – técnicos ‐ financeiros que possa vender o produto a
um preço igual ou inferior aos dos seus concorrentes, Ansoff (1990).
O artigo presente tem como objetivo identificar a estratégia de marketing utilizada no
comercio vestuário da cidade de Guarabira/PB, utilizando com base o conhecimento de
marketing, como forma de obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Assim
podendo identificar através de estudos e pesquisas os quais funcionam como fatores‐chaves de
sucesso para um caminho melhor do marketing no comércio.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

2. Definições do Marketing
O marketing tem o papel identificar as necessidades e desejos existentes no mercado
alvo e sobre isso criar meios para que essas necessidades possam ser supridas. De acordo com
Kotler e Keller (2006) os ingredientes‐chave do processo de administração de marketing são as
estratégias e planos criativos e criteriosos que possam guiar as atividades de marketing.
A cada dia que passa o conceito de marketing sofre alterações. O modelo antigo de
mercado era mais estático, a distribuição tinha um papel logístico. Com as mudanças ocorridas ao
longo do tempo o marketing começou a tratar do relacionamento da empresa com os clientes, e
também com os concorrentes e com os canais de distribuição que são peças chaves (LAS CASAS,
2004).
Muitas pessoas têm dificuldades em entender o marketing e qual é realmente sua
finalidade. O marketing proporciona, através de estudos, uma facilidade as empresas para
melhor entendimento dos mercados, no qual seja possível conhecer os desejos dos clientes,
transmitir as pessoas envolvidas dentro da empresa às informações necessárias para que todos
possam trabalhar de maneira que satisfaçam os clientes em cada mercado, entre outros itens de
identificação (MCDONALD, 2008).
Além de todas as definições de marketing vistas até aqui, vale ressaltar também, que o
mesmo se utiliza de algumas ferramentas específicas durante seu processo, tais como: a
propaganda, a promoção, a pesquisa como já destacado, a concepção do produto, a logística
entre outros itens. O que se pode observar é que para obter bons resultados de marketing é
indispensável que o profissional tenha muita criatividade, imaginação e emoção (SAMARA;
BARROS, 2006).
Marketing também é visto como: “[...] um processo administrativo e social pelo qual
indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de
produtos e valor com os outros [...]” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p, 3).
Diante de tantos conceitos se observa que quando um profissional de marketing
desempenha bem suas funções, fazendo com que o produto se promova de maneira eficiente no
mercado, esses produtos serão comercializados com muito mais facilidade, assim gerando
benefícios a todos os envolvidos, empresas e consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).
3. Mix de Marketing
O mix de marketing ou também chamado por alguns autores de composto de marketing
são instrumentos de trabalho que têm por finalidade auxiliar durante todo o processo da
empresa, desde a criação do produto para determinado mercado e toda a pesquisa referente a
esse mercado, no qual o produto será inserido (SIQUEIRA, 2005). Quem primeiro identificou
essas ferramentas foi McCarthy, que as classificou em quatro grupos amplos que denominou os 4
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p’s do marketing ou mix de marketing: produto, preço, praça (ou ponto de venda) e promoção
(KOTLER, 2000,p.37).
Os 4 Ps são importantes dentro do composto de marketing, pois por meio das ações
desenvolvidas neste combinado é possível estabelecer um melhor posicionamento as empresas,
já que está ferramenta trabalha quatro principais campos importantes com relação ao produto,
que é o produto em si, a praça ou seja, o local de distribuição, o preço deste produto para que
ele seja competitivo e também a promoção como forma de atrair a atenção dos clientes
(MCCARTHY,PERREAULT,2008).
Depois desta breve introdução do que é marketing e as ferramentas mais utilizadas, a
seguir será esclarecida a importância de se realizar pesquisas referentes a cada item do mix,
composto por produto, preço, praça e promoção. Compreenderemos porque existe a
necessidade de explorar essas ferramentas, além da importância de cada uma delas dentro de
uma organização e de que maneira o desenvolvimento tecnológico afetou cada item do
composto.
3.1 Produto
Para Kotler e Armstrong (2007) produto é “algo que pode ser oferecido a um mercado
para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou uma necessidade”.
Quando se fala em produto, antes de qualquer coisa, é necessário ter a clareza do seu
significado. Afinal produto é o que é ofertado ao mercado. Não é o material em si e sim os
benefícios existentes neste para o cliente (SILK, 2008). Para Kotler (1998) “serviço é qualquer ato
ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não
resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico”.
Colaborando, Jardim (2005), assegura que “os serviços têm o que se chama de Dominância do
Intangível”.
Assim, destaca‐se a importância de conhecer o mercado no qual a empresa atua e seus
clientes, pois através deste conhecimento a empresa pode desenvolver seus produtos de
maneira correta que vá de encontro com aquilo que seus clientes procuram ou necessitam no
momento, atingindo portanto seus objetivos elementares que é satisfazer seus clientes
(STREHLAU; TELLES, 2006).
3.2 Preço
O preço pode ser considerado como um instrumento de negociação entre empresa e
cliente, pois dependendo do contexto existente na hora da compra de determinado produto, o
valor deste pode ser negociado entre ambos, de maneira que tanto a empresa quanto o cliente
sintam‐se beneficiados (KOTLER, ARMSTRONG, 2003).
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Para Kotler e Keller (2006) o preço é o único elemento do mix de marketing que gera
receita, os demais produzem custos, também é um dos elementos mais flexíveis, pois ele pode
ser alterado com rapidez. Las Casas (2006) afirma que a concorrência é, sem duvida, uma das
grandes influenciadoras da determinação do preço. Porém o autor indica os fornecedores e até
mesmo os consumidores como variáveis importantes a serem analisadas para desenvolver as
estratégias de preços das empresas.
3.3 Praça
Um bom produto e um preço adequado não são suficientes para assegurar as vendas. É
preciso também a existência de uma forma eficiente de conduzir os produtos até os compradores
finais. A praça é o local onde o produto ficará exposto, não só o local em si, mas também de que
maneira esse produto ficará exposto, de forma que chame a atenção dos clientes e faça com que
os mesmos optem pela aquisição de determinado produto (KOTLER, 2005).
Como já mencionado, os produtos chegam até os clientes por meio dos canais de
distribuição, dentro deste contexto vale ressaltar a importância de decidir corretamente o ponto
de venda (MCCARTHY; PERREAULT, 1997).
3.4 Promoção
Promoção é um atributo das empresas, realizada através de meios de comunicação
chamando a atenção e despertando o desejo de adquirir o produto diante os consumidores
finais.
Segundo Kotler (1998), promoção é o conjunto de ações que estarão incidindo sobre
certo produto e/ou serviço, de forma a estimular a sua comercialização ou divulgação. Las Casas
(2006) define como outra variável controlável do composto de marketing que recebe o
significado de comunicação.
A promoção é um meio de se comunicar com o mercado. Existem três tipos de
promoção: a pessoal, venda em massa e promoção de vendas, ou seja, a empresa decide qual á
melhor maneira de fazer com que a mesma possa atrair consumidores para seu produto
(MCCARTHY; PERREAULT, 1997).
MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho o tipo de pesquisa utilizada foi à exploratória, ou seja, foram
selecionadas empresas que tinham ligação com o tema abordado para que essas pudessem
fornecer os dados relevantes à pesquisa, explorando cada empresa de maneira a conseguir o
máximo de informações pertinentes ao trabalho.
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A técnica de coleta de dados abordada neste trabalho foi por meio de entrevistas, o qual
foi agendado um horário com o entrevistado e realizado perguntas ao mesmo sobre o assunto
abordado.
O procedimento utilizado ocorreu através de um roteiro de entrevista semiestruturado,
em que foram organizadas algumas perguntas para o entrevistado. O andamento da entrevista
foi direcionado conforme o entrevistado respondia as questões, por isso caracterizado como um
roteiro semiestruturado, ou seja, com questões específicas do tema que pudessem dar um
caminho a entrevista.
Para sintetizar o delineamento da presente pesquisa, apresenta‐se os métodos no
Quadro 1.
Níveis de
Pesquisas

Exploratório

Técnicas de
Coleta
Entrevista
Individual com os
donos das
empresas

Procedimentos

Roteiro de
entrevista
semiestruturado,
gravações;

Técnica de
análise

Qualitativa

Objetivos Específicos

1)
Identificar
as
estratégias
de
Marketing
utilizadas
pelas
pequenas
empresas do segmento
do vestuário;
2)
Verificar
a
importância dispensada
pelas
pequenas
empresas à utilização
das
estratégias
de
marketing;

Quadro 1: Delineamento da pesquisa de campo.
Fonte: Elaborada pelos pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira parte da pesquisa iniciou‐se com a coleta de dados, ou seja, desenvolveram‐
se instrumentos bem elaborados juntamente com as técnicas selecionadas pelo pesquisador
para coletar os dados pertinentes à pesquisa (OLIVEIRA, 2001).
Nesta pesquisa o instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado, ou seja, o
entrevistador fez as perguntas de maneira mais livre sem estar totalmente preso ao questionário
elaborado. O questionário serviu apenas para dar um caminho ao pesquisador, ou seja, mostrar
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ao mesmo, questões que podem ser levantadas para a obtenção das informações necessárias
(MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
Este estudo apresentou qual a visão que as empresas de confecção da região da cidade
de Guarabira no estado da Paraíba têm sobre o marketing, qual a importância do mesmo dentro
da empresa e também quais as estratégias utilizadas por elas para alcançar os objetivos e metas
traçados.
Como forma de sintetizar as respostas obtidas nesta pesquisa, serão apresentados
abaixo 01 (um) quadro, no qual, de maneira bastante breve, será exposta as respostas obtidas
por meio das entrevistas, realizadas com as empresas de confecção de Guarabira‐Pb
selecionadas.
Empresas

E1

Tempo de
Atuação no
Mercado

10 anos

Departamento
de Marketing

Não

Pesquisa de Mercado
Pesquisa de
Mercado para
conhecer a
satisfação do
cliente

Resultados
Obtidos com a
Pesquisa

Não

_________________

Não realiza
pesquisa de
Mercado
Pesquisa
para
conhecer
a
satisfação
dos
clientes
e
desempenho dos
concorrentes.
Utiliza
contato
direto

com

o

cliente.
E2

15 anos

Sim

Sim

Melhorar a

_____________________

qualidade do
produto.
E3

20 anos

Não

Sim

E4

5 anos

Não

Não

Melhorar a
modelagem das
roupas, ajustes
nos preços,
produtos
diferenciados.
__________________

Utilizam‐se
da
análise do nível de
satisfação.

Analisar‐se

a

procurar

do

consumidor para o
produto.
E5

2 anos

Sim

Não

Melhor

____________________

qualidade de
produto.
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E6

3 anos e meio

Não

Sim

O

____________________

desenvolvimento
da loja num
todo.
E7

13 anos

Sim

Sim

Mudar o modo

Analisam

a

de atendimento

satisfação

do

com os clientes.

cliente por meio
de telemarketing.

E8

17 anos

Não

Não

_________________

E9

21 anos

Não

Sim

Produto com

_____________________
______________________

diferenciado
moderno.
E10

4 anos e meio

Sim

Sim

Identificar
melhorias a
serem feitas nos
produtos

_____________________

Quadro 2: Síntese dos resultados da pesquisa de campo
Fonte: Elaborada pelos pesquisadores
Percebe‐se diante o quadro que poucas empresas da cidade de Guarabira/Pb possuem
um setor de marketing, porém elas conhecem a importância deste setor e sabem como manter
a comunicação com o cliente diante as dificuldades existentes. Sabe‐se que o mix de marketing
e as outras tantas ferramentas do marketing auxiliam no processo de compra e venda no
mercado e que as mesmas ajudam para um melhor gerenciamento nas informações.
Apresentando atuações de comercio distintas, as microempresas guarabirenses, mostram
que independentemente de sua atuação, elas buscam valorizar o cliente e facilitar o processo
de compra e venda. Buscando diante o cliente conhecer maneiras que as auxiliem em seu
desenvolvimento e crescimento no mercado competitivo. Utilizando de maneira independentes
as estratégias de marketing para se manterem no mercado com diferentes métodos de fidelizar
os seus clientes.
CONCLUSÃO
Com esse artigo foi possível aprofundar o conhecimento sobre o marketing e sua
grande importância. Percebendo diante a pesquisa que a maioria das microempresas na qual
foram entrevistadas não possui um departamento de marketing inserido em suas
microempresas, assim visualizando o marketing apenas como ações voltadas para a promoção
de seus produtos. Podendo observar na pesquisa que as empresas parecem não entender o real
conceito do marketing e acreditam que as ações que desenvolvem são apenas ações simples,
onde a maioria delas utilizam métodos diferentes e práticos de conhecer os seus clientes e o
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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mercado no qual estão inseridas.
Este estudo apresentou qual a visão que as empresas de confecção da região de
Guarabira/Pb têm sobre o marketing, mostrando a importância do mesmo dentro das
microempresas e também quais as estratégias utilizadas por elas para alcançar os objetivos e
metas traçadas. Com os dados obtidos nesta pesquisa abre‐se um conhecimento de novos
questionamentos que poderão ser investigados futuramente, já que a maioria não apresentou
um setor de marketing próprio, mesmo assim continuam no mercado e crescendo
competitivamente.
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RESUMO
O mundo dos negócios exige das instituições em
geral um planejamento adequado de suas ações e
estratégias
para
enfrentar
a
enorme
competitividade dos dias atuais no mundo
globalizado, principalmente de produtos de linha
que visam atender um público especifico, como é
o caso do BB Seguro Vida Mulher. A realização
desse estudo, como instrumento de avaliação de
todos os aspectos inerentes ao produto em tela,
revela dados interessantes sobre que refletem
sobre a validade do produto, a confiança na
empresa e a satisfação do público feminino
pesquisado, que servem de base para o
desenvolvimento de estratégias de marketing que

dão o suporte necessário para atingir as
expectativas de venda de um produto ou serviço.
Muita embora haja alguma semelhança entre os
produtos e serviços oferecidos pelos bancos, esse
estudo mostra que cada instituição deve procurar
o seu diferencial visando a excelência nas vendas.
Nesse sentido, a qualidade na prestação de
serviços, aliado à preocupação em oferecer um
produto que atinja certo nicho de mercado, como
é o caso do BB Seguro Vida Mulher, influência no
processo de fidelização da clientela, dando a
instituição a segurança e sucesso no retorno do
investimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Seguro Vida Mulher – Estratégias de Marketing – Produtos e serviços.

STRATEGIES TO LEVERAGE THE SALES OF LIFE INSURANCE WOMEN'S BANK OF BRAZIL
‐ a case study.
ABSTRACT
The business world requires institutions
generally proper planning of your actions and
strategies to address the enormous
competitiveness in today 's globalized world ,
mainly product line designed to meet a specific
audience, such as the BB Insurance Life Woman
. The present study , as a tool for evaluation of
all product‐related aspects on canvas , reveals
interesting data that reflect on the validity of
the product , confidence in the company and
satisfaction of female public researched , which
are the basis for the development of marketing

strategies that give what is necessary to meet
the expectations of selling a product or service
support . Much though there is some similarity
between the goods and services offered by
banks , this study shows that each institution
must seek its differential aiming for excellence
in sales . In this sense , quality service delivery ,
coupled with the concern to offer a product
that reaches a certain niche market , such as
the BB Insurance Life Woman , influence the
customer loyalty process , giving the institution
the safety and success in return on investment.

KEY‐WORDS: Woman Life Insurance ‐ Marketing Strategies ‐ Products and Services.
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INTRODUÇÃO
No ambiente globalizado os negócios enfrentam um choque crescente de
competitividade. O surgimento das tecnologias de informação e de telecomunicações fez com
que os consumidores adquirissem bens e serviços de fornecedores localizados em vários lugares
do mundo. Para atender seus consumidores em qualquer parte do globo, as empresas são
forçadas a promover um crescimento horizontal.
Por outro lado, as pessoas são encorajadas a se prepararem para serem
empreendedoras e planejar melhor seu futuro. Visando alcançar esses objetivos, investem na
busca da porção certa de conhecimentos, combinado com boa vontade e habilidade para
aprender novas tarefas e atingir novos mercados, prosperando em negócios que cada vez mais
permitem que os recursos humanos tomem decisões em todos os níveis.
No ambiente complexo em que se encontram, as empresas estão procurando obter
vantagem competitiva, através de seus processos de negócios e serviços que acabam tendo
impacto direto para os consumidores, para onde estão diretamente direcionados os alvos que a
empresa pretende atingir e os trunfos que ela pode usar para promover os seus produtos e
serviços.
Desse modo, o trabalho tem como objetivo geral buscar estratégias de marketing que
permitam a alavancagem das vendas do BB Seguro Vida Mulher, ampliando a sua participação no
segmento de seguro de vida em Campina Grande – PB. E os objetivos específicos realizar uma
pesquisa bibliográfica que possa auxiliar no conhecimento das estratégias mais adequadas a
finalidade pretendida; Identificar estratégias de marketing que possam contribuir no
desempenho das vendas de seguro de vida; Identificar o potencial do segmento de seguro de
vida junto aos clientes do BB, com base no poder de compra dos usuários do produto; propor um
plano de ação estratégico que permita ao banco obter sucesso com as vendas do Seguro de Vida
BB Mulher.
Com base nisso, o foco desse estudo será direcionado para as estratégias que podem ser
usadas pelo Banco do Brasil, visando alavancar as vendas do Seguro de Vida Mulher do Banco do
Brasil, dando prioridade a utilização de mecanismos que ressaltem a fidelização e satisfação de
sua clientela. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica como instrumento preliminar de
avaliação mercadológica e auxílio às investigações posteriores que serviram como suporte das
argumentações aqui levantadas, tendo em vista a obtenção de resultados que possam contribuir
na busca de subsídios que favoreçam a alavancagem das vendas do Seguro Vida Mulher do Banco
do Brasil.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O objetivo deste trabalho foi a realização de um estudo das estratégias de vendas para o
Seguro de Vida BB Mulher, levando em consideração a qualidade do produto e um incremento da
ordem de 30% ou mais nas vendas do mesmo.
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Quanto aos fins, à pesquisa foi exploratória, através da utilização do método do estudo
de caso, que segundo Vergara (2004), é uma forma de aprofundar o conhecimento de problemas
não suficientemente definidos. Pode‐se envolver exame de registros existentes, observação de
acontecimentos, entrevistas estruturadas e não estruturadas. Quanto ao universo ou população
pesquisada foram os clientes do sexo feminino que permitiram a seleção da amostra. A amostra
foi definida pelo critério de acessibilidade (GIL, 2008), sendo composta por 600 mulheres que
optaram em fazer o Seguro de Vida BB Mulher 5%. O período de realização do levantamento de
dados secundários e primários ocorreu entre maio e junho de 2013.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objeto de estudo deste trabalho foi o Banco do Brasil, Agência 1591‐1 da Universidade
Federal de Campina Grande ‐ UFCG. Nos gráficos a seguir, têm‐se, os dados coletados da venda
do Seguro de Vida BB Mulher. Essa agência possui uma população de 5.777 clientes pessoa física
e 265 pessoa jurídica, sendo que 3.685 são do sexo masculino e 2.092 do sexo feminino. Esta
pesquisa foi desenvolvida especialmente com as mulheres, devido ao Seguro de Vida BB Mulher
ser especifico, onde de 2.092 mulheres 600 optaram em fazer o Seguro de Vida BB Mulher e
dessas apenas 5% foram abordadas com a pesquisa; o espaço temporal foi de maio e junho de
2013, buscando identificar as estratégias de marketing que possam contribuir no desempenho
das vendas de seguro de vida e avaliar o potencial do segmento de seguro de vida junto aos
clientes do Banco do Brasil, com base no poder de compra dos usuários para esse produto,
motivo para a realização desta investigação.
3.1 – Perfil sócio‐econômico das clientes
O gráfico 1 – Quanto à faixa etária, mostra que do total dos clientes entrevistados 60%
tem entre 43 e 54 anos; 20% têm entre 30 e 42 anos, enquanto 10% estão empatados e divididos
entre 18 e 29 anos e 55 e 64 anos. Isso nos mostra que as mulheres de meia idade já se
preocupam com os exames periódicos (COBRA,
1986).
60%
60%
50%
18 e 29 anos

40%

30 e 42 anos

30%

10%

43 e 54 anos

20%

20%

55 e 64 anos

10%

10%

0%

Gráfico 1 – Demonstrativo quanto à faixa etária de idade das clientes pesquisadas.
Fonte: Pesquisa direta, BB, 2013.
O gráfico 2 – Quanto ao grau de escolaridade, apresenta que das 30 participantes
pesquisadas, ou seja, 60% possuem curso superior completo e, 17%, superior incompleto; 13%
das clientes entrevistadas possuem o ensino médio completo, e apenas 10% não concluíram o
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ensino médio. Os dados acima revelam que a maioria da clientela pesquisada tem bom nível
educacional e amplas condições para decidir pela aquisição de um produto de qualidade
(http://www.oswaldocruz.edu.br).
60%

60%
50%

2º grau incompleto

40%

2º grau completo

30%

3º grau incompleto

20%
10%

17%
10%

3º grau completo

13%

0%

Gráfico 2 – Demonstrativo quanto ao grau de escolaridade das clientes pesquisadas.
Fonte: Pesquisa direta, BB, 2013.
De acordo com o gráfico 3 – quanto a faixa salarial, as pessoas entrevistadas possuem
renda mensal acima de dez salários mínimos. Do total apurado, 10% percebem entre 10 a 15 SM,
23% de 15 a 20 SM, 53% ganham de 20 a 30 SM, enquanto apenas 3% percebe mais de 30
salários. O que é considerado um bom nível de renda dos entrevistados, o que dá suporte para
uma boa vendagem do produto junto à clientela do Banco do Brasil (www.oswaldocruz.edu.br).
60%

53%

50%

De 10 a 15 SM

40%
30%

De 15 a 20 SM

10%

De 20 a 30 SM

20%
10%

23%

3%

Mais de 30 SM

0%

Gráfico 3 – Demonstrativo da faixa salarial das clientes pesquisadas.
Fonte: Pesquisa direta, BB, 2013.
O gráfico 4 – Quanto ao tempo de conta no banco por parte das clientes pesquisadas, o
gráfico abaixo mostra que a maioria, 50% tem conta já entre 8 e 10 anos; 27% a mais de 10 anos,
13% entre 5 e 8 anos, enquanto apenas 10% tem conta entre 3 e 5 anos
(www.oswaldocruz.edu.br).
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50%
50%

Entre 3 e 5 anos
Entre 5 e 8 anos
Entre 8 e 10 anos
Mais de 10 anos

40%
30%

27%

20%
10%

10%

13%

0%

Gráfico 4 – Demonstrativo do tempo de conta no banco das clientes pesquisadas.
Fonte: Pesquisa direta, BB, 2013.
De acordo com o gráfico 5 – Quanto à relação da cliente com outro banco, 20% das
entrevistas revelaram ser clientes apenas do BB; 37% disseram ter conta em outros bancos além
do BB e, 43%, responderam que são clientes de 3 ou mais bancos (www.oswaldocruz.edu.br).
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%
37%

Meu único banco é o BB
Sou cliente do BB e de outro
banco

20%

Sou cliente de 3 ou mais bancos

Gráfico 5 – Demonstrativo da relação da cliente com outro banco
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013
Segundo o gráfico 6 – Quanto à forma de conhecimento do produto, a maioria, 53%,
tomou conhecimento do produto através do funcionário do BB; 23% por meio de folders,
banners ou revistas, 17% por comercial de TV, enquanto 7% foi através de parentes ou amigos
(DAY, 1990).
60%

Comercial na TV

53%

50%

Folders, baners ou revistas

40%

Funcionário BB
Parentes ou amigos

30%
20%
10%

17%

23%

7%

0%
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Gráfico 6 – Demonstrativo quanto à forma de conhecimento do produto pela clientela
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013.
O gráfico 7 – Quanto ao diferencial do produto no momento da escolha pela cliente –
apresenta que 73% das pessoas entrevistadas disseram ter levado em conta o diferencial na
escolha de optar o produto, enquanto 27% responderam que o diferencial não contribuiu para a
escolha, ou seja, para aquisição do produto (TOLEDO, 1978).
80%

73%

70%

Foi levado em consideração

60%
50%

Não pesou na escolha

40%
27%

30%
20%
10%
0%

Gráfico 7 ‐ Demonstrativo quanto ao diferencial do produto no momento da escolha pela
clientela entrevistada.
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013.
O gráfico 8 – Quanto à existência de um produto semelhante no mercado, revela que
90% das pessoas pesquisadas afirmaram não conhecer nenhum produto igual no mercado,
enquanto 10% disseram que conheciam algum produto parecido no mercado (ZEITHAM; BITNE,
2003).
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

.

90%

Não
Sim

10%

Gráfico 8 – Demonstrativo sobre a existência de um produto semelhante no mercado pelas
clientes pesquisadas.
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013.
De acordo com o gráfico 9 – Quanto aos motivos que levaram a cliente a adquirir o
produto, 63% dos entrevistados apontaram o plano de cobertura como motivo maior para
compra do produto; 20% responderam que sempre adquiriram produtos BB, e 17% disseram
adquirir o produto porque precisavam de um seguro (TOLEDO, 1978).
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70%

63%

60%

Plano de cobertura
interessante
Necessidade de um seguro

50%
40%
30%
17%

20%

Preferência por produtos do
BB

20%

10%
0%

Gráfico 9 – Demonstrativo dos motivos que levaram a clientela pesquisada a adquirir o
produto.
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013.
O gráfico 10 – Quanto à satisfação da clientela do produto, apresenta que das 30
participantes, 70% se disseram satisfeitas com as características do produto e que este
correspondem as suas expectativas, enquanto que 30%, responderam que não corresponderam
às suas expectativas quanto à satisfação (www.oswaldocruz.edu.br).
70%

70%

60%
50%
40%
30%

30%

Sim

Não

20%
10%
0%

Gráfico 10 – Demonstrativo do índice de satisfação do produto.
Fonte: Pesquisa Direta, BB, 2013.

4. CONCLUSÕES
Diante do objetivo desse estudo de marketing de alavancar as vendas no plano de seguro
Vida Mulher do Banco do Brasil, através da utilização de estratégias bem elaboradas, cabe aqui
destacar os resultados obtidos com a presente pesquisa. Com relação aos vários aspectos
questionados junto à clientela, deve‐se ressaltar a existência de um quadro sócio‐financeiro
adequado para comercialização do produto, levando em consideração aspectos como o nível de
renda bastante satisfatório da cliente, o alto grau de aceitação aos produtos do BB, além de
outros dados de grande relevância para a montagem de estratégias de vendas que permitam um
volume satisfatório de comercialização do Seguro de Vida BB Mulher.
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Dentre as alternativas levantadas de mecanismos que permitam ao banco chegar ao
resultado desejado, está a busca de estratégias eficientes que possam contribuir para a
alavancagem das vendas do produto em tela. Nesse sentido, alguns elementos são essências,
dentre eles o desenvolvimento de um trabalho contínuo, que evite o deslocamento do cliente
pra aquisição do produto no concorrente; ampliar a divulgação dos produtos na mídia em geral,
com merchandising nos programas de maior audiência da TV; determinação um percentual
mínimo de comissão para os vendedores do produto como forma de motivação; descentralização
das vendas, através de visita pessoal ao cliente, oferecendo para isso treinamento em vendas a
toda equipe responsável; conscientizar o cliente sobre a necessidade de adquirir um seguro de
vida, mostrando, entre outras coisas, a qualidade do produto e as vantagens do produto.
Por se tratar de um investimento a longo prazo, deve‐se trabalhar a clientela no sentido
de conscientizar sobre os riscos a que todos nós estamos submetidos no dia‐a‐dia e da segurança
que se deve buscar para se prevenir dos sinistros que vez por outra atingem pessoas sem
nenhum plano de seguro de vida. Cabe ainda, a equipe de vendas, mostrar ao cliente a garantia
e qualidade dos serviços prestados pelo Banco do Brasil.
As estratégias propostas neste trabalho são parte deste relatório preliminar, que se
espera, numa etapa seguinte, poder trabalhar num estudo mais aprofundado e dotado de
análises mais concisas sobre o tema em tela.
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RESUMO
O tema central deste artigo é a indústria farmacêutica
e seus gargalos no transporte, no que se refere à
infraestrutura das estradas brasileiras, utilizando
como referência estudos feitos por órgãos habilitados,
esclarecendo quais são os gargalos e o que pode ser
feito para amenizar; como reduzir os custos e
facilitar a distribuição destes produtos pelo país. As
estradas boas são mais caras, assim aumentando os
custos, não oferecendo um transporte adequado para
o segmento farmacêutico, e porque o modal
rodoviário é o mais usado utilizado. Entendendo qual

a maneira correta de armazenar e movimentar as
mercadorias até o consumidor final, o que compõem
o frete e o que o torna tão oneroso na entrega de
mercadorias para a saúde. A metodologia de pesquisa
utilizada foi à literatura; baseando‐se também em
estudos de casos acadêmicos, além de dados
levantados em pesquisas de outros autores sobre
como entender e amenizar os gargalos no transporte
de medicamentos.

PALAVRAS‐CHAVE: Infraestrutura, Transportes, Gargalos.

DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN BRAZIL AND ITS BOTTLENECKS
ABSTRACT
The central theme of this article is the pharmaceutical
industry and its bottlenecks in transport, in relation to
the infrastructure of brazilian roads, using as
reference studies done by authorized bodies, clarifying
where the bottlenecks are and what can be done to
alleviate, as reduce costs and facilitate the distribution
of these products through out the country. Because
good roads are more expensive, thus increasing costs,
not offer inadequate transportation to the

pharmaceutical industry, and because the road system is
the most used. Understanding what the correct way to
store and move the goods to the final consumer, which
make up the shipping and what makes it so expensive in
the delivery of goods for health. The research
methodology used was the literature, also based on
studies of academic cases, and data collected in there
search of other authors on how to understand and
alleviate bottlenecks in the transport of drugs.

KEY‐WORDS: Infrastructure, Transport, Bottlernecks
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INTRODUÇÃO
A indústria farmacêutica do Brasil ao longo dos anos tem se mostrado muito importante
para o cenário econômico. A competitividade de um complexo industrial contempla vários
fatores que afetam positivamente ou negativamente a qualidade dos produtos e serviços do
setor. Dentre estes, destaca‐se a distribuição (armazenagem e movimentação das cargas),
através da qual os gestores logísticos podem fornecer à administração estratégica uma visão
eficaz de controle de produto, criando novas oportunidades e rentabilidade.
A distribuição de produtos farmacêuticos vem se tornando cada vez mais especializada. O
medicamento ou produto para a saúde possui uma longa trajetória a percorrer desde que é
produzido até chegar ao cliente, e o papel da logística neste sentido é imprescindível (MORAIS,
2005).
No final da década de 1990, com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), estabeleceram‐se normas sanitárias especificas para a armazenagem e o transporte de
medicamentos e de insumos farmacêuticos. O farmacêutico passou a ser o profissional
responsável e qualificado para acompanhar todo processo de armazenagem e de distribuição de
medicamentos.
A distribuição de medicamentos para a saúde precisa manter a integridade e segurança,
desde o momento que são retirados nas indústrias até chegarem ao consumidor final.
O transporte sofre com dificuldades de falta de infraestrutura adequada no país. As
estradas são ruins e as boas são caras devido ao excesso de pedágios, além da insegurança.
Diante destes fatos questionam‐se quais são os gargalos na distribuição dos fármacos no
país. Para melhor esclarecer este problema tem‐se como objetivo identificar esses gargalos da
logística de transporte na distribuição dos produtos farmacêuticos no Brasil e, partindo deste
foco, objetiva‐se especificamente analisar a infraestrutura rodoviária do Brasil na atualidade,
bem como identificar os cuidados de armazenagem e movimentação dos produtos farmacêuticos
e conhecer quais itens compõem o custo do frete destes produtos.
Este estudo se faz relevante, uma vez que é de interesse de gestores e acadêmicos,
principalmente das áreas de farmácia e gestão, a contribuição teórica para desenvolvimento de
sistemas de distribuição mais eficientes e rentáveis que garantam a qualidade do produto final ao
consumidor, tanto quanto conhecimento das razões pelas quais os produtos fármacos alcançam
valores relativamente altos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Entendendo que a localização da cidade de Anápolis é estratégica para as operações
logísticas de empresas de qualquer natureza, toma‐se a mesma por conveniente ponto de
partida na análise deste trabalho. O fato de a cidade ser um polo e referência industrial na
produção de produtos farmacêuticos, com diversas empresas já instaladas em seu Distrito
Agroindustrial (DAIA) reforça o interesse por, a partir dela, se iniciar os estudos propostos.
Segundo Lakatos e Marconi (1987, p.66) a pesquisa bibliográfica trata‐se do
levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que
está sendo pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações,
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material cartográfico, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo
material já escrito sobre o mesmo. Assim, este foi o método utilizado para fundamentar e
fornecer bases às análises.
A coleta de dados compreende o momento em que o pesquisador procura manter
contato com o objeto a ser pesquisado e que também depende do tipo de pesquisa escolhido,
nesse caso o método de coleta de dados pode ser entendido como o processo de busca de
informações.
“As principais técnicas de coleta de dados são a entrevista, o questionário, os testes
e a observação. Também é possível trabalhar com dados existentes em forma de
arquivos, banco de dados, índices ou relatórios. Estes não são criados pelo
pesquisador e são normalmente denominados de dados secundários, e em contraste
com os dados primários que são colhidos diretamente pelo pesquisador” (Roesch,
1999, p.140).

Através de pesquisa em bibliotecas de universidades e virtuais, a coleta de dados esteve
focada em três pontos principais para estruturar os capítulos respectivamente da seguinte
forma, conforme os objetivos específicos: a infraestrutura disponibilizada para a distribuição de
produtos farmacêuticos no Brasil, quais articulações são adotadas pelas∙.
REFERENCIAL TEÓRICO
Logística Empresarial
Ballou (2006), afirma que nos tempos remotos, as sociedades eram obrigadas a viver
próxima dos locais de produção de alimentos e suprimentos necessários à vida. O transporte e
o armazenamento desses suprimentos eram limitados e a logística era um conceito
inexistente. A medida que as sociedades foram crescendo e as necessidades aumentando,
o ser humano tomou conhecimento de outras sociedades e o contato com as mesmas fez
nascer o comércio.
O autor conclui esse raciocínio dizendo que a “logística é a essência do comércio. Ela
contribui decisivamente para melhorar o padrão econômico de vida geral”.
Com a globalização, a competitividade passou a ser fator determinante para ser um
diferencial no mercado e conquistar a fidelidade do consumidor. E “mais recentemente, as
organizações empresariais reconheceram o impacto positivo no gerenciamento estratégico da
logística na obtenção de vantagem competitiva” (SILVA e MUSETTI, 2003).
Para Neto e Júnior (2000):
“... pode ser delineada a aplicação da logística para a obtenção de vantagem
competitiva. As metas da logística são as de disponibilizar o produto certo, na
quantidade certa, no local certo, no momento certo, nas condições adequadas para o
cliente ao preço justo. Assim, fica evidente a intenção de se atingir, simultaneamente,
a eficiência e a eficácia nesse processo”.

Pode‐se enxergar a partir destes pontos de vista, a funcionalidade da Logística
Empresarial em gerar competitividade ao setor farmacêutico. Setor que a eficiência e eficácia
são essenciais para a distribuição de um produto de relevante importância no cenário mundial,
o medicamento.
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Infraestrutura no Brasil
O processo de modernização da infraestrutura brasileira teve inicio na década de 1990,
paralelo à ação de privatização. Este processo de privatização se iniciou no Governo Collor,
contemplou setores estratégicos da economia brasileira, como os de telefonia, de energia e de
transportes, com destaque para os sistemas ferroviário, portuário e alguns trechos da malha
rodoviária brasileira. De acordo com os autores Wake e Fleury (2006), ainda persistem
problemas estruturais que distorcem a infraestrutura de transportes brasileira, como o uso
predominante do modal rodoviário na movimentação das mercadorias em cerca de 60% em
relação aos demais modais, mesmo em transações onde ele não é o mais competitivo.
A infraestrutura de transportes do Brasil passou por grandes transformações nos
últimos 15 anos, que tiveram como objetivo reestruturar a matriz de transporte brasileira, até
então bastante deficiente e geradora, como consequência de seus gargalos, de elevados custos
externos para as indústrias e empresas demandantes dos serviços de logística, sendo este um
dos fatores responsáveis pela baixa competitividade das empresas.
Entretanto, Vanini (2013) alerta para obras que estão acontecendo no país que podem
contribuir para o melhoramento deste cenário. Para ele “a conclusão e o início de operação de
sete obras no coração do país, a região Centro‐Oeste, também chamada de Brasil Central e
única área ligada geograficamente às outras quatro regiões brasileiras, pode gerar uma
economia de 30% no custo de transporte de produtos”.
Estas obras possuem investimento somado e estimado de aproximadamente 5 bilhões
de reais e envolvem rodovias de extrema importância para o escoamento da logística, como a
BR‐163 (PA), BR‐158 e 242 (MT), e a BR‐080 em Goiás.
O autor ainda conclui através de entrevistas a empresários que a forma como a
infraestrutura brasileira está estruturada hoje, o Brasil possui um sistema perde‐perde. E é o
consumidor final que paga o custo pelos produtos.
O objetivo com essas obras é a possibilidade do Brasil se colocar num cenário mais
promissor quanto à infraestrutura, mirando, por exemplo, nos Estados Unidos que hoje,
possuem um custo de frete de 1/3 do brasileiro (VANINI, 2013).
Até que isso se suceda, Erhart e Palmeira (2006) nos alertam para o atual cenário da
infraestrutura para transporte de cargas no país:
A situação brasileira atual da matriz de transporte de cargas acarreta perda de
competitividade para as empresas nacionais, uma vez que a ineficiência dos modais
gera um elevado Custo País, se tornando um fator limitante para o desenvolvimento
regional e internacional do Brasil.
A falta de planejamento e investimentos do setor de transporte nacional implica
numa incapacidade de acompanhar a demanda nacional podendo gerar um colapso
desse sistema. Alguns fatores deste risco já podem ser percebidos como uma frota de
caminhões e locomotivas antigas tendo uma idade média, respectivamente, de 19 e
25 anos, a grande maioria das rodovias em condições péssimas, pouca disponibilidade
de infraestrutura ferroviária e o sistema aéreo e hidroviário tendo baixa
participação”.

Os autores ainda reforçam a sobrecarga do sistema rodoviário, com fretes mais baixos,
o que serve como uma barreira para a utilização de outros modais e consequentemente um
ineficaz uso dos mesmos.
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Indústria Farmacêutica
A indústria farmacêutica teve origem no Brasil em fins do século XIX e inicio do século
XX quando se verificou o surgimento de endemias, o que levou à criação de instituições de
pesquisa que identificassem e produzissem medicamentos, vacinas e soros para curar essas
enfermidades (VALENTIM, 2003).
Conforme menciona Morais (2005), sua estruturação ocorreu de fato a partir da década
de 30, ganhando destaque durante a segunda guerra mundial, período em que os principais
países exportadores estavam voltados para a produção bélica. A participação brasileira no
setor farmacêutico nacional só veio ocorrer a partir da década de 1990, após adoção pelo
governo brasileiro de medidas regulatórias para o referido setor, como a criação Lei de
Propriedade Industrial em 1996, criação da ANVISA em 1999, bem como o estabelecimento da
Lei dos Medicamentos Genéricos.
A indústria farmacêutica representa o setor mais importante do que se entende por
complexo industrial da saúde, haja vista que a prestação de serviços de saúde pressupõe a
utilização de produtos específicos para cada caso.
A importância desse segmento industrial, a produção e distribuição de insumos e
produtos da indústria farmacêutica são demandantes de uma infraestrutura e um sistema
logístico de qualidade, que possibilite ao transportador deslocar as mercadorias, sendo todo
este serviço de transporte aliado a baixos custos. Isto devido à importância dos medicamentos
para o tratamento de doenças, onde tempo do translado e condições de armazenamento das
mercadorias são requisitos essenciais para oferecer à população a disponibilidade de
medicamentos, dentro dos padrões de qualidade, com vistas a atender às suas necessidades
presentes.
Para Capanema (2006), dentre os setores produtivos, a indústria farmacêutica tem se
destacado como uma das mais inovadoras, capazes de incorporar aos seus produtos os
principais avanços de ponta das ciências biomédicas, biológicas e químicas. Isso coloca essas
empresas em evidência quando se trata de rentabilidade no cenário global, uma vez que esses
investimentos são recompensas à demanda do consumidor.
A autora revela que com frequência se observa a aquisição de empresas de pesquisa e
desenvolvimento por complexos farmo‐químicos e este interesse cresce a cada nova
constatação de aumento da participação dos fármacos na receita de países e grupos
empresariais.
Pode‐se concluir aqui, sobre a importância da atividade logística para garantir que
produtos com tamanho valor agregado sejam transportados, armazenados e gerenciados
dentro de suas cadeias de abastecimento de forma a manter a integridade e qualidade em
todos os processos, desde a saída da fábrica até o consumidor final.

Logística de Transporte e Distribuição

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

O transporte é capaz de promover a integração entre as diferentes localidades,
movimentando bens produzidos em diversos locais, que serão distribuídos e consumidos em
outras regiões. Torna‐se importante o papel da logística de transporte que é o de levar
mercadorias da sua origem ao seu destino, a baixo custo, dentro do prazo combinado e
garantindo a segurança do bem transportado. A logística de transportes tem como
características: menor custo, qualidade de transporte em menor tempo, desde a origem até o
destino final (FERREIRA Jr.; TEIXEIRA, 2006).
Como visto o modal rodoviário ainda é o predominante e responsável por uma grande
parcela das cargas transportadas no país. Por mais que as tarifas de frete brasileiras sejam
baixas, o uso excessivo das rodovias acarreta elevados custos de transporte, já que o modal
rodoviário é o mais caro, depois do aéreo. Os custos logísticos do país poderiam ser bem
menores caso houvesse maior equilíbrio do uso dos modais.
Os elevados custos e os diversos problemas estruturais definem um cenário de grandes
dificuldades, por outro lado a necessidade de se sobressair no mercado e as pressões
simultâneas por redução de custos e melhoria de qualidade estão levando as empresas
embarcadoras a buscarem alternativas para tornar o transporte mais eficiente.
As exigências variam muito conforme o setor e o tipo de produto transportado, o setor
farmacêutico prioriza a segurança e a qualidade do serviço, atribuindo alta importância às
condições dos veículos utilizados e ao controle de acidentes, a movimentação de
medicamentos exige uma regulamentação mais rigorosa no transporte, portanto as empresas
exigem mais segurança e cumprimento das normas pelos transportadores.
Sendo uma das atividades da logística, o transporte, qual seja a movimentação dos
insumos e do produto final entre as diferentes localidades, é a atividade mais importante e
onerosa, representando 2/3 dos custos logísticos (ANTT).
Quando se considera a indústria farmacêutica, cujo processo de produção e distribuição
exige rigorosos controles de qualidade, a logística de transporte brasileira é ainda mais
debilitada e precária. As condições precárias e inseguras das estradas por onde percorrem
estas mercadorias até o destino final, além da má qualidade dos serviços de transportes
oferecidos pelos diversos modais, tornam esses fatores ainda mais burocráticos, escassos e
encarece os custos de transporte.
Algumas características das operações de transporte podem influenciar diretamente na
qualidade e segurança do produto, como volume e quantidade; carga fracionada ou palatizada;
carregamento e descarregamento da carga; porte e característica do veiculo; distância do
trajeto; tempo de viagem; condições de temperatura e umidade; pontos e horários de parada;
impacto na embalagem dos produtos. Essas diretrizes devem ser consideradas para garantir à
eficácia do transporte de forma a não causar danos ao produto entre a origem e o destino
(VALENTIM, 2003).
Alguns procedimentos devem ser tomados em relação à armazenagem e movimentação
de produtos farmacêuticos. Durante o transporte a integridade da mercadoria deve ser
preservada, sua segurança e a qualidade dos produtos. A qualificação desta etapa logística é
definida pelo fabricante as especificações de conservação e demais características inerentes ao
produto (MORAIS, 2003).
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Gargalos logísticos e de infraestrutura provocam a perda de competitividade não só
para as empresas do segmento farmacêutico, mas para toda a indústria, na medida em que
causam elevados custos para estas, decorrentes da escassez de serviços adequados de
transporte, da lentidão nos processos de embarque e desembarque de mercadorias, o
que levam às empresas inferirem em maiores custos com armazenamento, entre outros
problemas.
Identificar a infraestrutura atual, bem como seus principais gargalos para as indústrias,
em especial a farmacêutica, é fundamental para encontrar soluções neste segmento. O Brasil
possui vantagens logísticas em diversos estados, executando a magnitude de seus gargalos
logísticos, possuindo acesso facilitado aos principais mercados consumidores.
Um dos principais gargalos é a malha viária que é uma dos principais obstáculos do
segmento de transportes, com estradas precárias, o excesso de postos de pedágios que
aumentam e muito os custos dos fretes, a distribuição de medicamentos ainda conta com uma
problemática: a segurança.
Com a finalidade de contornar esses gargalos, as indústrias farmacêuticas vêm
trabalhando para consolidar parcerias que beneficiam o setor. O relacionamento com órgãos
governamentais e outras entidades também tem sido um dos caminhos encontrados para
driblar esse cenário. Ser o elo entre a indústria farmacêutica e a população brasileira é um papel
de extrema responsabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A infraestrutura de transportes existentes no Brasil representa ainda um grande gargalo
para as indústrias farmacêuticas em todos os modais de transporte, principalmente no
rodoviário, a falta de investimentos em infraestrutura no país, que é um obstáculo à
reestruturação da matriz e ao desenvolvimento econômico.
Para uma indústria de medicamentos operarem e distribuir seus produtos com
competitividade e com custos minimizados, ela necessita estar instalada em um local onde os
serviços de logística de transportes sejam ofertados de forma eficiente e competitiva.
É no transporte que se nota o aumento dos custos, portanto, têm que ser observado os
aspectos relativos para a tomada de decisão, verificar a estrutura organizacional da área de
transportes, os serviços oferecidos aos clientes e a analise dos custos envolvidos.
A partir dos estudos realizados sobre o modal mais utilizado no Brasil, vimos que o país é
extremamente dependente do modal rodoviário, mesmo com a tendência ao aumento da
participação de outros modais, o rodoviário ainda será predominante.
Para que as empresas farmacêuticas possam se sustentar no mercado, reduzir os seus
custos e melhorar os serviços oferecidos, é necessário que sejam tomadas diversas iniciativas
para o aumento da eficiência do transporte rodoviário, como, por exemplo, melhor gestão de
terceiros, adoção de práticas colaborativas no transporte e planejamentos.
Um processo de seleção bem estruturado e criterioso facilita a escolha de
transportadoras compatíveis com os procedimentos e objetivos da empresa, evitando desgastes
e contribuindo para o bem desempenho dos serviços ofertados.
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CONCLUSÃO
Os custos de frete que envolve o transporte e movimentação de mercadorias no
Brasil sempre estão relacionados à qualidade do serviço prestado. Mesmo quando os itens que
compõem um orçamento deste serviço dizem respeito a tarifas e impostos, este incide sobre o
valor do produto e serviço final.
As condições de infraestrutura no Brasil possuem condições deficientes sim. A
armazenagem e movimentação de produtos farmacêuticos também consistem um fator de
aumento no valor final do produto, por cuidados especiais despendidos a determinadas cargas.
Porém com visibilidade de melhorias para os próximos anos, o Brasil perdura no mercado
com uma indústria farmacêutica que tem a logística como ferramenta importante para buscar
seu espaço de destaque.
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RESUMO
Com Alagoas sempre a frente nos piores índices sociais
do país, o atual Governo do Estado de Alagoas em busca
de melhorar o desempenho do Estado, dar qualidade,
eficiência aos seus serviços ofertados lançou o
“Programa Alagoas Tem Pressa” que propõe uma nova
gestão pública com foco em resultados e controle de
metas que tornaria o Estado de Alagoas “um lugar cada
vez melhor de trabalhar, investir e viver”. Foi um estudo
de caráter exploratório e qualitativo que buscou analisar
programa coordenado pela SEPLANDE por meio de
entrevistas com a equipe do programa. Os resultados
apontam um programa inovador por ser uma
ferramenta de monitoramento do planejamento do
governo. Essa reforma administrativa exigiu a
implantação de modelos, ferramentas de gestão, como

planejamento estratégico e gestão de controle de metas
e resultados na execução de sua agenda estratégica
política. Há o risco de que essas práticas inovadoras
percam continuidade por falta da relação do que a
reforma propõem com o embate político preexistente
que pode vir a gerar a descontinuidade do programa.
Observa‐se que é um programa de Governo e não de
Estado. Como estudos posteriores com base nesse
trabalho, ressalta‐se a necessidade de continuidade de
pesquisas empíricas sobre a administração pública do
estado alagoano.

PALAVRAS‐CHAVE: Alagoas, gestão pública, gestão por resultados.

PROGRAM HAS ALAGOAS RUSHING: PUBLIC MANAGEMENT FOR RESULTS
ABSTRACT
Alagoas always ahead with the worst social indicators in
the country, the current government of the State of
Alagoas striving to improve the performance of the
State, to quality, efficiency offered their services
launched "Alagoas has Speeding Program" which
proposes a new public management focusing on results
and control goals which would make the state of
Alagoas" an even better place to work, invest and live."
A study was exploratory and qualitative nature that
sought to analyze coordinated by Seplande through
interviews with the staff of the program. The results
indicate an innovative program for being a monitoring

tool of government planning. This administrative reform
required the deployment models, management tools,
such as strategic planning and management control
targets and results in the execution of its strategic
agenda. There is a risk that these innovative practices
lose continuity for lack of respect than the proposed
reform to the existing political struggle that may
ultimately generate the discontinuity of the program.
Observe that is a government program and not the
State. As further studies based on this work, we
highlight the need for further empirical research on
public administration of Alagoas state.

KEY‐WORDS: Alagoas, governance, management results.
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PROGRAMA ALAGOAS TEM PRESSA: GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS

INTRODUÇÃO
As mudanças econômicas, sociais, demográficas que ocorrem em todo o mundo são vistas
por muitos como dúvida para os atores dessa sociedade. O Estado tem o desafio de buscar
diminuir a desigualdade social, eliminar a pobreza extrema, obter estabilidade econômica. Essas
mudanças geram críticas ao modelo atual da estrutura do Estado (MATIAS‐PEREIRA, 2008).
Atualmente, há uma grande adoção nas organizações, modelos, ferramentas de gestão de
qualidade que contribuem no aumento da eficiência, eficácia na gestão. Até então essa busca por
ferramentas de qualidade de gestão que auxiliam na estratégia de crescimento apenas eram
vistas e procuradas em organizações do setor privado. Hoje, esse novo paradigma de gestão tem
sido objeto de desejo das organizações públicas também.
Em busca de melhorar o desempenho do Estado, dar qualidade, eficiência aos seus
serviços ofertados; o atual Governo do Estado de Alagoas lançou em 17 de maio de 2011 o
“Programa Alagoas Tem Pressa”. O programa busca orientar o governo estadual para o alcance
de seus resultados com a aplicação de um planejamento estratégico com base no cumprimento
de metas a médio e longo prazo (até 2022), para promoção da melhoria de indicadores sociais de
Alagoas.
Alagoas, segundo dados do último Censo realizado em 2010 pelo IBGE demonstrou uma
melhora, porém em um ritmo lento com relação aos demais estados. O Estado continua sendo o
mais violento e com a maior taxa percentual de analfabetismo (22,5%). Apesar de ter diminuído,
Alagoas continua com uma taxa de mortalidade abaixo do nacional (3,4%) com 4,4%. No último
dados IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Alagoas foi o único a obter
desempenho abaixo do esperado em todas as áreas.
Para mudar esses indicadores, o programa foi estruturado em seis áreas de resultados:
Crescimento, desconcentração e diversificação econômica; Desenvolvimento do capital humano;
Erradicação da pobreza extrema, redução da pobreza e da desigualdade; Inovação na gestão
pública; Melhoria da qualidade de vida; Valorização da imagem e mudanças culturais.
Coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento
(SEPLANDE), o programa possui uma Sala de Situação onde o são analisadas as ações de
monitoramento e um sistema de informações com acesso aos dados em tempo real que orienta a
tomada de decisão dos gestores públicos. São 26 projetos estruturantes e 26 setoriaisque são
acompanhados pelos monitores de projetos do programa com a integração entre os gerentes do
programa nas secretarias participantesdo programa.
A SEPLANDE que adotou em 2011 o Modelo de Excelência de Gestão (MEG), uma gestão
focada em metas e resultados tornou‐se para o Estado o que parece mais uma “ilha de qualidade
em processos gerenciais”. É a secretaria modelo de gestão, premiada e reconhecida na área de
qualidade com utilização de outras ferramentas de gestão de qualidadel, como 5S e ISO
9001:2008.
Para Teotônio Vilela Filho, governador do Estado de Alagoas, “O Programa Alagoas Tem
Pressa é um marco. Com ele pretendemos mostrar à sociedade que há melhores formas de
administrar o Estado, é por isso que foram identificadas as reais necessidades de nossa
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população e da atual estrutura da esfera governamental. Precisamos atacar diretamente nossas
deficiências e implementar ações que realmente as solucionem, tudo isso está proposto nos
projetos inseridos no programa”1 .
Partindo da estratégia política de governo, o Programa Alagoas Tem Pressa propõe uma
nova gestão pública com foco em resultados e controle de metas para o Estado de Alagoas.
Haveriaum choque de gestão que tornaria o Estado de Alagoas “um lugar cada vez melhor de
trabalhar, investir e viver”? Este estudo tem como objetivo principal analisar os processos de
criação e implantação do “Programa Alagoas Tem Pressa” sob coordenação da Seplande que
propõe uma gestão com foco em resultados e no controle de metas para o Estado de Alagoas.
METODOLOGIA
A metodologia desta pesquisa foi caracterizada principalmente de natureza qualitativa,
pois buscou observar o comportamento dos atores sociais frente a situações problemáticas e
descrever as principais características que determinam o fenômeno estudado. Trata‐se de um
processo dinâmico onde a pesquisa se desenvolve através dos dados que vão sendo coletados
(VERGARA, 2007).
Um estudo de caráter exploratório por buscar conhecer mais profundamente o problema.
O meio de investigação exploratória na opinião de Vergara (2007, p. 42) (...) “é realizada em área
na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado.” É qualitativa do tipo também
Estudo de Caso por ter como abordagem investigar, compreender, explorar e descrever o
contexto do campo do objeto investigado (DIEHL,2004).
Quanto aos meios para coleta de dados, a pesquisa caracterizou‐se por pesquisa de
campo. Segundo Lakatos e MARCONI (1991), a pesquisa de campo é utilizada para conseguir
informações daquilo que se investiga. Com a utilização da técnica de entrevistas
semiestruturadas e questionário na SEPLANDE.
Além de ser bibliográfica e documental, pois buscou‐se pesquisar materiais publicados
em periódicos nacionais, sítios das organizações públicas estaduais alagoanas, reportagens dos
principais noticiários televisivos e jornais impressos locais à respeito do Programa Alagoas Tem
Pressa; bem como o acesso ao sistema do programa que contem a base de dados das ações de
cada projeto.
O universo da população da pesquisa compreendeu gerentes responsáveis pelos projetos
coordenados do Programa Alagoas Tem Pressa pela SEPLANDE; equipe de monitoração do
programa e sua coordenadora Poliana Santana e a assessoria especial da gestão administrativa e
qualidade da SEPLANDE. A seleção da amostra foi feita de forma intencional, direcionada àqueles
que estão diretamente ligados ao programa.

1

Disponível em: <http://www.seplande.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2012/maio-2012/programa-alagoas-tempressa-propoe-uma-nova-forma-de-gestao-publica/?searchterm=planejamento%20estrat%C3%A9gico>. Acesso em:
27/02/2013
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REFORMAS E PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Segundo Rezende (2002, p. 123) “[...] Reformas se sucedem para combater velhos
persistentes problemas de performance no aparato burocrático.” No contexto histórico do
Estado brasileiro foram várias as tentativas de mudanças na estrutura e na organização do
Estado. Esse processo de modernização da administração pública fica cada vez mais evidente à
medida que se busca atender e dar melhoria nos serviços à população (PEREIRA‐MATIAS, 2008).
O Brasil, ao longo da história teve processos de transformação de mudança do Estado no
qual o seu papel era revisto, seu tamanho e sua participação na sociedade eram modificados.
Podem‐se verificar três reformas administrativas ocorridas no Estado brasileiro: patrimonialista,
burocrática e gerencial. Na administração patrimonial, advinda dos Estados absolutistas, há
confusão, apropriação do que é público com o privado.
O Estado patrimonialista era pouco voltado para as questões econômicas e sociais da
sociedade. Isso permaneceu ainda após a proclamação da República os senhores de engenho
ainda permaneciam com o poder local. As consequências dessa confusão são a corrupção,
nepotismo, clientelismo, coronelismo que se tornaram traços culturais de nossa administração
(MARTINS, 1997). O modelo patrimonial não resistiu ao desenvolvimento do novo modo de
produção, o capitalismo, o fortalecimento da sociedade civil com os ideais democráticos.
A primeira consolidada reforma do Estado brasileiro ocorre em 1930. Um período de
transformações econômicas com o processo de industrialização nacional. Dá‐se o nome de
Estado Novo. A nova proposta de modelo para administração pública advinha das ideias de
Weber. A administração burocrática trazia a racionalidade legal, a eficiência dos processos
realizados pela máquina pública. E para garantia dessa eficiência, os meios procurados deveriam
ser realizados na base legal, com regras, normas, regulamentos e procedimentos.
Para implementar todas essas mudanças foi criado, em 1936, o Departamento de
Administração do Serviço Público – DASP. A burocracia de Weber buscou modernizou o Estado
com o formalismo, a hierarquia e a valorização da competência técnica do funcionalismo público
que tinha a tentava eliminar a corrupção e os outros males do modelo patrimonial.
Entretanto, o rigor dado pelos processos das tarefas executadas não andavam ao mesmo
tempo do ritmo acelerado que ocorria a economia na segunda metade do século passado. Os
avanços tecnológicos e a globalização causavam um ambiente instável, enquanto a burocracia
weberiana permanecia estática aos acontecimentos.
Nos anos 60 do século passado, quando aconteceu a primeira tentativa de redução da
rigidez burocrática: o Decreto‐Lei nº 200, de 1967. Uma nova filosofia de flexibilização,
descentralização e delegação de competências, por meio da criação de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações. O primeiro indício do novo modelo, uma
nova reforma. A ineficiência causada pela burocracia seria eliminada com a prática de
administração gerencial privada adaptada ao setor público (PAULA, 2005).
Surgindo na segunda metade do século XX, a administração pública gerencial busca
formas que sejam capazes de enfrentar a crise fiscal do Estado. Tornar mais eficiente a
administração dos serviços que cabiam ao Estado e redução de custos. A administração gerencial
voltasse para os resultados das ações. Diferentemente da burocrática que voltasse par os
processos.
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Ainda assim, a administração Pública Gerencial possui semelhanças nos seus princípios
fundamentais que são oriundos do modelo burocrático. Por exemplo, a impessoalidade, o
profissionalismo no processo de admissão, avaliação de desempenho. Porém, a administração
gerencial voltasse para o interesse público com olhar de cliente para o cidadão. Enquanto na
administração burocrática, volta‐se para si, para suas próprias necessidades. O foco passa a não
ser mais a própria administração e sim a busca pela satisfação do cidadão brasileiro.
Segundo Bresser‐Pereira (1996a), as principais características do modelo de administração
pública gerencial são:





Orientação para o cidadão‐cliente;
Ênfase no controle dos resultados;
Separação os formuladores de políticas públicas e os executores dessas políticas;
Transferência dos serviços.

Em 1995, começou a se defender a proposta de uma nova reforma da administração
pública brasileira. O novo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE
desenvolveu uma nova organização do Estado, por através de oito princípios fundamentais:
desburocratização, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo,
competitividade e enfoque no cidadão (Bresser‐Pereira, 1996a). Esses foram consolidados no
Plano Diretor da Reforma do Estado ‐ PDRE e iniciou‐se o processo de Reforma do Estado que
vem sendo gradativamente implantado no Brasil.
Cada vez mais o planejamento e programação na administração pública um lugar de
maior destaque no contexto da democracia brasileira, não apenas como forma de garantir uma
maior sistemática e eficiência das práticas governamentais, mas também como forma de garantia
de melhoria da própria sociedade. É nesse sentido que ganham espaço reflexões sobre questões
como modelos de planejamento, métodos e técnicas de planejamento, avaliação e
acompanhamento de ações governamentais, indicadores de desempenho, participação na
Administração Pública, dentre outras. (MISOCZKY, 2011)
Para Misoczky (2011), o planejamento público não tem sido valorizado por razões como a
diferença de quem planeja e executa as ações, a distinção entre os aspectos políticos e técnicos.
Outros entraves seriam a dificuldade de acompanhamento e avaliação dos resultados do
processo de planejamento, onde algumas vezes são vistos de forma isolada do processo e não
como um todo.
A idealização de um plano reduzir as incertezas, ser um guia de ações até que se chegue à
situação desejada e organização dos meios para se chegar a tal situação. Um plano requer
princípios norteadores para sua criação e execução: previsão; organização; coordenação de
esforços; acompanhamento e controle de ações; avaliação de resultados (MISOCZKY, 2011).
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado de Alagoas
Foi publicado em 16 de maio de dezembro de 2010 o Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Estado de Alagoas que tem como principal objetivo traçar as ações do
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Estado a longo (2022) e médio prazos (2015). Por meio da Macroplan, especializada em
administração estratégica e gestão orientada para resultados, a elaboração do plano revisou o
plano do primeiro governo de Teotonio Vilela Filho (2007‐2010), com base na execução do Plano
Plurianual (PPA) 2008‐2011 do Estado e nas mudanças externas ao Estado.
Com uma metodologia de gestão orientada para resultados, a Macroplan tem experiência
na elaboração de estratégia do Governo do Espírito Santo e Minas Gerais. O método utilizado
busca monitorar o cumprimento das metas de desenvolvimento do Estado. Cada secretaria
passa a ter um plano de metas de ações e que conjuntas buscam alcançar os objetivos e os
resultados do Governo.
O estudo teve como base nos resultados referentes a 2009 dos indicadores
socioeconômicos divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnad/IBGE). A nova estratégia do governo busca diminuir os
índices negativos em busca de um crescimento positivo com monitoramento periódico para
ajustar as projeções das ações traçadas do plano.
Para Gustavo Morelli, diretor da Macroplan, “a escassez de recursos do Governo não é o
principal problema da efetivação dos projetos do Plano Plurianual. Devemos evitar a dispersão de
recursos, por isso é fundamental que haja uma seletividade de projetos que priorizem a
sociedade como um todo. Assim foi definida a carteira de projetos estruturantes, para uma maior
eficácia de resultados” 2.
Observado o desempenho do executivo estadual e diagnosticado as ações mais
prioritárias, na área econômica e social, a revisão permitiu a realização de estratégia para o
segundo governo na elaboração do PPA 2012‐2015para elevar os indicadores sociais e
econômicos de Alagoas. Foram inclusos no PPA os projetos estruturantes que passaram a serem
acompanhados por indicadores os seus resultados do governo.
Antes, as ações de cada secretaria eram acompanhadas pela Diretoria de
Acompanhamento da SEPLAN para alterar o PPA a partir da demanda das secretarias, mas não
existia monitoramento. O novo PPA contou com a realização de seis oficinas que ocorreram em
todas as regiões doestado em busca as principais necessidades de cada região para buscar mudar
a realidade do de Alagoas.
Segundo o secretário Luiz Otávio Gomes “O grande desafio deste Governo e do
governador Teotônio Vilela Filho é a erradicação da pobreza extrema e a diminuição do número
de pobres em Alagoas. O PPA e suas estratégias se concentram nesses objetivos, priorizando o
desenvolvimento social e a inclusão produtiva” 3.

2

Disponível
em:<http://www.seplande.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2011/junho/tecnicos-do-governo-saocapacitados-para-a-elaboracao-do-ppa/?searchterm=planejamento%20estrat%C3%A9gico>.
Acesso em:27/02/2013
3
Disponível em:<http://www.seplande.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2011/setembro/governo-entrega-planoplurianual-2012-2015-ao-poder

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

O governador Teotonio Vilela observa o desafio e que “[...] Com imaginação, criatividade,
ousadia, desassossego, coragem de ousar, nós conseguiremos” 4. Abaixo, as áreas de estratégia e
resultados diagnosticados pelo governo com a assessoria técnica da Macroplan com visão para
2022 para tornar Alagoas conforme o novo plano de governo:

Figura 1 – Visão Estratégica das áreas do Programa Alagoas Tem Pressa

ALAGOAS TEM PRESSA
Lançado em 2011 como estrutura de programa de Estado para Alagoas, o programa vem
promover uma nova administração pública para o Estado. O Programa Alagoas Tem Pressa possui
uma estrutura voltada para gestão por resultados que orienta o poder executivo no seu processo
de planejamento estratégico e desempenho na gestão por resultados.
legislativo/?searchterm=Governo%20entrega%20Plano%20Plurianual%202012/2015%20ao%20Poder%20Legislativo
>. Acesso em:27/02/2013
4

Disponível em:<http://www.seplande.al.gov.br/sala‐de‐imprensa/noticias/2011/janeiro/governador‐e‐secretariado‐
discutem‐prioridades‐para‐os‐proximos‐anos/?searchterm=planejamento%20estrat%C3%A9gico>. Acesso
em:27/02/2013
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Identificadas as principais demandas para tornar Alagoas um Estado mais desenvolvido;
através da Agenda Estratégica do Governo, diagnóstico realizado pela consultoria da Macroplan,
com foco nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública à prospecção média de 2015 e a
longo prazo (2022).
Sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento
Econômico (SEPLANDE); a equipe do programa, sua sala de monitoramento está instalada na
SEPLANDE, mas tem mobilidade conforme determinação do governador para ser instalada a
estrutura em outro espaço físico, outra secretaria.
Com a carteira dos projetos e desenho do programa houve a garantia de financiamento
para cumprimento das ações de cada projeto do Banco Mundial, Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social),e outros recursos advindos de convênios e programas federais.
O programa busca subsidiar poder executivo alagoano com uma base de informações em
tempo real monitorada diariamente pela equipe programa: coordenadores e gerentes de cada
projeto em cada secretaria de Estado que contam com o auxílio dos monitores que controlam os
resultados das metas esperadas.
A equipe técnica do programa é composta de um servidor público do Estado,
comissionados e em parceria com FAPEAL (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Alagoas) e UFAL (Universidade Federal de Alagoas) os bolsistas técnicos. Todos com qualificação
e experiência em gestão de projetos.
O Programa apresenta seis grandes áreas de resultado que busca alcançar os resultados:
Crescimento, desconcentração e diversificação econômica; Desenvolvimento do capital humano;
Erradicação da pobreza extrema, redução da pobreza e da desigualdade; Inovação na gestão
pública; Melhoria da qualidade de vida; Valorização da imagem e mudanças culturais.
Nessas áreas foram desenvolvidos 26 projetos estruturantes e 26 setoriais. Os projetos
estruturantes são provocadores de maior impacto socioeconômico, como o de Redução das
Taxas de Homicídio, Redução do Analfabetismo Entre os jovens e Desconcentração do
Investimento. Já os projetos setoriais são mais específicos a cada secretaria; são alinhados aos
estruturantes e ambos são monitorados para alcançarem suas metas no prazo definido tendo
cada pastado poder executivo5a responsabilidade de gerenciamento dos projetos pertencentes.
Cada projeto possui metas específicas e com prazos determinados e para um projeto, um
gerente que tem como colaboradores das ações o monitor responsável e os coordenadores de
ação. Como ferramenta de trabalho, há um sistema de informação para que os resultados das
ações sejam alimentadas pelos gerentes e analisadas pelos monitores.
5

Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário – SEAGRI, Secretaria de Estado da Infraestrutura –
SEINFRA, Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento
Econômico – SEPLANDE, Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte –
SEE, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional – SETEQ, Secretaria de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social – SEADES, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI,
Secretaria de Estado da Gestão Pública – SEGESP, Secretaria de Estado da Defesa Social – SEDS, Secretaria de Estado
da Saúde – SESAU, Secretaria de Estado da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos – SEMCDH, Secretaria de Estado
da Pesca e Aquicultura – SEPAQ, Secretaria de Estado da Promoção da Paz – SEPAZ, Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM, Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ, Controladoria Geral do Estado – CGE.
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Com isso, gera‐se um relatório que apresentam o diagnóstico atual de cada projeto. Os
dados dos relatórios são apresentados conforme as reuniões: mensais entre os gerentes,
monitores e secretários das pastas e quinzenais as reuniões com a presença do governador.
Nelas, são apresentados e discutidos os resultados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada vez mais o planejamento como forma de garantir uma maior sistemática e eficiência
das práticas governamentais, mas também como forma de garantia de melhoria da própria
sociedade. O Alagoas tem Pressa é inovador por apresentar uma ferramenta de monitoramento
para o governo de Alagoas.
Ressaltasse a importância por buscara inovação na gestão pública, mudanças culturais de
planejamento, monitoramento e execução de ações do poder executivo. A reforma
administrativa exige a implantação de modelos, ferramentas de gestão, como planejamento
estratégico e gestão de controle de metas e resultados na execução de sua agenda estratégica
política.
Mesmo com o alcance de implantação dessas boas práticas nos primeiros anos de
desenvolvimento do programa, há o risco de que essas práticas inovadoras percam continuidade
por falta da relação do que a reforma propõem com o embate político preexistente que pode vir
a gerar a descontinuidade do programa.
Observa‐se que o Alagoas Tem Pressa é um programa de Governo e não de Estado. A
política adota é de governo por o poder executivo formula e implementa medidas para
solucionar demandas colocadas na própria agenda política interna do Estado. Isso torna mais
simples o processo de política adota por não envolver atores externos do executivo estadual que
dá ideia apenas de reforma administrativa e não de Estado.
Uma política de Estado, como a que o correu Estado de Minas Gerais 6 que por sua vez,
envolve mudanças administrativas em mais de uma agência do Estado pelo fato do processo
ocorrer na outras esferas públicas, como o Parlamento que provoca uma maior discussão por
envolver mais atores e englobar maiores mudanças e geração de conflitos entre os propósitos
das políticas públicas que buscam promover.
Como estudos posteriores com base nesse trabalho, observa‐se a necessidade de
continuidade de pesquisas empíricas sobre a administração pública do estado alagoano, no
sentido de aprofundar as considerações constatadas no Programa Alagoas Tem Pressa que
venham a abordar sobre a dinâmica e políticas de planejamento e desenvolvimento; resgate
histórico das políticas públicas de Governo e Estado.
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MARKETING SOCIAL COMO ESTRATÉGIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO
NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NO IDOSO DO MUNICÍPIO DE MACAU‐RN.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo a
discussão da importância da introdução do marketing
social nas ações públicas, tendo como foco a busca pela
eficiência de seus serviços. Desta forma analisa‐se o
Marketing social observando como este é divulgado e
trabalhado no município de Macau‐RN. Tendo como
objeto de pesquisa a campanha de vacinação contra
gripe para a população idosa que foi executada neste
Município no ano de 2011. Este trabalho caracteriza‐se

por ser uma pesquisa exploratória e descritiva. Sendo
este um estudo de caso. A pesquisa foi realizada com
uma determinada quantidade de idosos do próprio
município, tendo como objetivo constatar como é
observado a divulgação do município referente a
campanha e quais instrumentos de comunicação são
utilizados nesse processo. Desta forma pode ser
percebido como é estruturada a divulgação da
campanha de vacinação na cidade de Macau.

PALAVRAS‐CHAVE: Marketing Social, Organização Pública, Ação, Eficiência.

SOCIAL MARKETING AS A STRATEGY IN GOVERNMENTAL ACTIONS: A CASE STUDY IN FLU
VACCINATION CAMPAIGN AGAINST ELDERLY IN THE CITY OF MACAU‐RN.

ABSTRACT
This study aims to discuss the importance of the
introduction of social marketing in public actions,
focusing on the search for efficiency of their services.
Thus analyzes the social marketing observing how this is
disclosed and worked in the city of Macau‐RN. Having as
object of research the vaccination campaign against
influenza in the elderly population that was performed
in this city in 2011. This work is characterized as an

exploratory and descriptive research. This being a case
study. The survey was conducted with a given number of
elderly in the city itself, with the aim to see how the
disclosure of the municipality regarding the campaign
and which communication tools are used in this process
is observed. Thus it can be perceived as structured
disclosure of the vaccination campaign in the city of
Macau.

KEY‐WORDS: Social Marketing, Public Organization, Action, Efficiency.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

MARKETING SOCIAL COMO ESTRATÉGIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO
NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NO IDOSO DO MUNICÍPIO DE MACAU‐RN.

INTRODUÇÃO
Nos primeiros anos da republica velha, as condições das cidades brasileiras eram
precárias, não apresentava nenhum tipo de saneamento básico e urbanização, levando a um
numero enorme de epidemias.
O governo desse período em busca de melhorias na saúde publica aprovou a lei que
tornava a vacina obrigatória, onde a polícia e os agentes de saúde invadiam as casas e agiam de
forma violenta (SCHIMIDT 2007).
Com a falta de informação, a população temia os efeitos da vacina que,
consequentemente, gerou no Rio de Janeiro uma rebelião violenta que durou seis dias. “Naquela
época, nem intelectuais sabiam direito o que era uma vacina. Os positivistas, por exemplo,
negavam‐se acreditar que vacina atacasse micróbios. O governo não se importou em esclarecer.”
(SCHIMIDT 2007, p. 238).
Desta forma constatou‐se a falta de percepção e comunicação por parte do governo em
conscientizar a população sobre a importância da vacinação para a saúde publica. Essa falha
resultou em uma manifestação popular conhecida como a revolta da vacina.
Percebe‐se que a organização pública tanto nesta época, quanto nos dias atuais, tem um
importante papel no desenvolvimento do bem estar social, em construir meios que amenizem a
problemática de uma determinada sociedade.
Essa atribuição governamental pode ser maximizada com a inclusão de diversos meios
que podem auxiliar as ações da instituição, entre eles pode ser destacado o marketing social
como uma forma de auxilio nas ações públicas, já que este tem a habilidade de unir governo e
população resultando a maximização do papel da instituição.
De acordo com Kotler e Roberto (1992, p. 25) “Marketing Social é uma estratégia e
mudança de comportamento. Ele combina os melhores elementos das abordagens tradicionais
da mudança social num esquema integrado de planejamento.” Mudança essa que pode ser
constatada através de divulgações de campanhas como “doe Sangue doe Vida”, “Câncer de
mama fique de olho”, “Todos contra a dengue”. Realização esta que tem a finalidade de propor
uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.
A pesquisa do presente artigo foi realizada no munícipio de Macau‐RN, localizado à
aproximadamente 180 km da capital e que possui uma população de 28.954 habitantes onde
3.230, ou seja, 11.15% da população local estão acima dos sessenta anos de idade (IBGE 2010).
Logo, este artigo vem a discutir a importância da introdução do marketing social como
forma de obtenção de eficiência nas ações governamentais, utilizando‐se da campanha de
vacinação contra gripe nos idosos do ano de 2011 como estudo de caso.
MATERIAIS E MÉTODOS
A determinada pesquisa pode ser identificada como sendo uma pesquisa exploratória,
que de acordo com Gil (2009, p. 27) “pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo
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de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de um determinado fato. Este tipo de
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado”. E descritiva,
tendo como base Gil (2009, p. 28) quando afirma que esta pesquisa objetiva “a descrição das
características de determinada população ou fenômeno”.
Sendo este um estudo de caso, baseado no argumento de Gil (2009, p.57) quando afirma
que “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo”.
Complementado por Yin (1981, p. 23) quando aponta que “O estudo de caso é um estudo
empírico que investiga um fenômeno atual dentro de seu contexto de realidade”. Este estudo foi
realizado na cidade de Macau‐RN no ano de 2011, com a finalidade de perceber a avaliação que a
população idosa concede as ações políticas de execução que são realizadas pelo governo
municipal. Essa ação refere‐se a campanha de vacinação contra gripe no idoso, aplicada no
próprio município.
Primordialmente para a construção desse artigo foi utilizado o levantamento bibliográfico.
De acordo com Gil (2009, p. 50) “A pesquisa bibliografia é desenvolvida a partir de material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Tendo a finalidade de
proporcionar todo o entendimento de conceitos abordados e identificar a importância da
inserção do marketing social na administração pública.
Mediante a esse levantamento bibliográfico, foi possível a elaboração da pesquisa de
caráter quantitativo. De acordo com Zanella (2009, p. 117) ocorre “quando você entrevista
pessoas com objetivo de conhecer a opinião, atitudes e significados sobre determinada situação
ou fato”.
Esta pesquisa foi elaborada através de questionários. Conforme Gil (2009, p. 123) é aquela
que: “pede‐se aos respondentes para que escolham uma alternativa dentre as que são
apresentadas numa lista”.
O questionário foi constituído por cinco questões fechadas. As três primeiras perguntas
do questionário tem a finalidade de identificar se este tipo de campanha é realizada e se esta é
observada pela população da cidade, objeto do presente estudo. As outras duas perguntas
referem‐se às ferramentas de comunicação utilizadas para a divulgação da campanha. Gil (2009,
p. 123) afirma que “Nas questões fechadas, pede‐se aos respondentes para que escolham uma
alternativa dentre as que são apresentadas numa lista”. Desta forma tendo como objetivo
identificar a percepção do entrevistado em relação ao tema abordado. A população alvo foi
constituída por idosos, vacinados ou não, no município de Macau/RN.
Os critérios de seleção foram: ter idade igual ou superior a sessenta anos de idade
independentemente do sexo feminino ou masculino, residir na cidade, estar lúcido e orientado
para responder o questionário e concordar em participar da pesquisa. A pesquisa teve duração
de uma semana ocorreu entre os dias 14 de novembro a 18 do mesmo mês e foi aplicada no
centro do município de Macau‐RN no ano de 2011.
A pesquisa apresenta uma quantidade de vinte idosos que foram pesquisados, este
número justifica‐se primordialmente, pois as pessoas que participaram da pesquisa se
encontravam restritas as características já citadas.
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Outro elemento que pode ser levado em consideração é o fator que este estudo é
qualificado como sendo uma pesquisa voluntaria. Desta forma pode‐se constatar a dificuldade
em encontrar idosos dispostos a responder tais questionamentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabe‐se que atualmente o desafio da administração pública é buscar a interação entre os
governantes e a população e favorecer através de ações a excelência de seus serviços. Logo,
percebe‐se a importância da organização pública inserida em uma determinada comunidade
como fator de desenvolvimento social, tal como o papel relevante do administrador público nas
ações governamentais.
Este tendo um propósito importante na estrutura organizacional, pois compete a ele
buscar estratégias que busquem a satisfação da população, estruturar planejamentos para que
sejam criados diagnósticos que identifiquem pontos fortes e fracos desta organização bem como
construir táticas que visem à maximização das atividades da organização.
Seguindo a linha de pensamento que objetiva a otimização do exercício administrativo
governamental através de métodos utilizados pelo administrador destaca‐se o Marketing
inserido nas ações públicas.
O marketing pode ser entendido como um agrupamento de procedimentos que objetiva o
contentamento da população dentro de um determinado mercado. Tendo a habilidade de unir a
organização e o consumidor. De acordo com Lovelock e Wright (2006, p. 8).
“[...] o marketing pode ser considerado como um esforço estratégicos e
competitivo perseguida pela administração; um conjunto de atividades
funcionais, incluindo política dos produtos, determinação de preço,
entrega e comunicação desenvolvidos por gerentes de produto; ou ainda
uma orientação dirigida ao cliente adotada por toda a organização.”
Desta forma, se entende que este constitui um sistema estratégico importante em uma
organização, pois o marketing é uma ferramenta formadora, ou seja, este é responsável pelo
desempenho do produto estando diretamente direcionada ao cliente. Como afirma os autores
Kotler e Keller (2006, p.4):
“[...] Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos
que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os
clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de
modo que beneficie a organização e seu público interessado.”
O marketing pode ser entendido como um agrupamento de procedimentos que objetivam
o contentamento da população dentro de um determinado mercado, tendo a habilidade de unir
a organização e o consumidor. Logo, entende‐se que este constitui um sistema estratégico
importante em uma organização.
Nesse pensamento o marketing refere‐se a um conjunto de comportamentos, presumido
de informações de caráter processual visando o benefício de uma organização. Como pode ser
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visto o marketing é de grande importância já que o mesmo é uma ferramenta para o
desenvolvimento de um produto, objetivando assim a eficiência desejada. Entretanto, o
marketing vai além de uma simples comunicação, ele é possuidor de uma responsabilidade
significativa já que o mesmo consegue unir o produto e o seu comprador.
Todavia, o marketing vai além da barreira do mundo privado, no setor público ele atua de
forma considerada e tem grande responsabilidade no meio social. Em relação à administração
pública percebe‐se que o interesse do bem público prevalece ao interesse privado, e o cidadão
detém valores éticos e funcionais, sendo primordial e eficaz um bom relacionamento entre o
cliente e a organização pública.
Relacionada à pretensão para uma boa comunicação entre instituição pública e o cidadão
se faz necessário à utilização de táticas que através de mecanismos que o governo possa utilizar
no auxilio do desenvolvimento de suas atividades governamentais.
O marketing pode ser utilizado como um tipo de estratégia, neste momento denomina‐se
esse instrumento como marketing social, pois tem como propósito o bem estar social da
população e a busca pela maximização dos serviços prestados na área pública. Este sendo uma
ferramenta que tem finalidade de diminuir ou excluir de forma total as problemáticas
relacionadas com a sociedade tais como: educação; saúde e habitação (VAZ, 1995).
Focando‐se na teoria acima podemos identificar que o marketing social é uma forma de
modelo que tem como principal foco trabalhar questões da sociedade, delimitando‐se em
problemas do cotidiano das comunidades, tendo como objetivo desenvolver fórmulas para
beneficio da população.
Na linha de pensamento de Sina e Souza (1999, p. 27) onde descreve que o “Marketing
Social é o uso das técnicas e ferramentas do marketing tradicional, para promover a adoção de
comportamento que desenvolverá a saúde e o bem‐estar de um público‐alvo específico ou da
sociedade como um todo”. Entende‐se que este, mesmo utilizando de táticas oriundas do
marketing capitalista, ou seja, o marketing que busca a lucratividade de seus produtos, diverge
em relação ao seu resultado final, sendo o seu objetivo a busca pela mudança social.
Com essas teorias que estão descritas acima se constata que ambas são teorias que
convergem a um ponto em comum, este sendo o benefício e a melhoria da qualidade de vida do
cidadão. Em contraponto os autores intensificam os problemas sociais e citam suas carências
como sendo objeto direto na atuação do marketing social.
Enfatizando os interesses dos clientes cidadãos este sendo a população, e priorizando o
sistema de políticas públicas, compreende‐se que a utilidade do marketing social na organização
pública e sua importância junto a uma sociedade desenvolvida, proporciona a execução das
metas governamentais consequentemente resultando em um publico alvo satisfeito.
Tendo como realidade o município de Macau e consequentemente a situação da
divulgação da campanha de vacinação contra gripe no idoso, constata‐se que quando
questionados em relação à existência de uma campanha de vacinação direcionada a população
idosa no ano de 2011, percebe‐se que cinquenta por cento dos entrevistados afirmam que a
cidade de Macau possui sim uma divulgação relacionada à campanha de vacinação direcionada
para a população idosa, entretanto os outros cinquenta por cento dos entrevistados declararam
que o município não possui nenhuma forma de divulgação relacionada a esse tipo de campanha.
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Quando indagados em relação à eficácia dessas ações de divulgação realizadas pelo
governo da cidade. Sessenta por cento dos entrevistados afirmaram que consideram eficaz a
divulgação dessa campanha, consequentemente quarenta por cento dos pesquisados entendem
que as estratégias de divulgação utilizada pelo governo não é eficaz.
Seguindo a linha de raciocínio do questionário, quando perguntado se há ocorrência de
divulgação na comunidade onde o mesmo habitava, identificamos que dessa totalidade, uma
parcela de setenta por cento declaram que na localidade em que eles residem possuem uma
divulgação relacionada a essa campanha desta forma trinta por cento afirmaram não existir
nenhum tipo de divulgação.
Percebe‐se que as três primeiras perguntas do questionário se relacionam a identificar a
ocorrência da campanha no município e se a mesma e observada pelos idosos. Desta forma,
pode ser afirmado através dos questionamentos que há ocorrência no município e o público alvo
considera eficaz a abordagem que se é utilizada nessa campanha.
Logo após foi questionado quais ferramentas de comunicação pode ser observada na
divulgação da campanha de vacinação da gripe nos idosos, esta pergunta tinha a finalidade de
constatar o meio de propagação referente à campanha mais utilizado no município de Macau
(figura 1).

Figura 1 – Ferramentas de divulgação na campanha de vacinação no ano de 2011.

Percebe‐se que o meio de comunicação utilizado com maior frequência é o carro de som
logo em seguida é utilizada a panfletagem e o rádio como formas de propaganda. Algo muito
importante que pode ser observado é que a televisão e a internet não tem muita utilização no
processo de divulgação da referente campanha no município de Macau, esse quadro pode ser
justificado quando há a analise de dois fatores: a primeira característica que define a utilização
de determinada ferramenta de comunicação vem mediante ao tamanho do município. A cidade
de Macau por ser uma cidade de médio porte não possui estrutura televisiva própria, desta
maneira sendo inviável a utilização dessa ferramenta de comunicação no município. Outro fator
importante é relacionado a internet, a baixa utilização desse meio na campanha tem como
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explicação o seu publico alvo, tendo em vista que a maioria dos idosos não utilizam esse meio
de comunicação.
Quando questionados em relação à qualidade do marketing desenvolvido, quinze por
cento dos entrevistados afirmam que a divulgação no nosso município relacionado à campanha
de vacinação contra gripe nos idosos era ruim, logo em seguida uma parcela de trinta e cinco por
cento que acreditam que são boas e cinquenta por cento afirmam que a campanha é ótima e
estão satisfeitos com a publicidade em relação à campanha de vacinação.
Pressupõem desta forma que a organização pública responsável pela elaboração e
divulgação da referente campanha é eficiente em suas ações, possuindo aceitabilidade da
população alvo. Compreende desta maneira que com a seriedade de um bom planejamento de
marketing social direcionado a conscientização dos idosos, pode fazer a diferença na concepção
do alcance das metas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todavia, quando é pensado no serviço público, pode ser observado um interesse em
satisfazer o próprio cidadão, priorizando a sua realidade social. De fato primeiramente e
importante que tenha entendimento que a organização pública tem seu foco no cidadão e no seu
bem estar, se utilizando de mecanismos que facilitem a execução de suas atividades.
Como compreendido através do levantamento bibliográfico, o Marketing Social é uma
estratégia significativa na busca pela eficácia da instituição sendo de grande importância para
evolução da sociedade, pois a mesmo caracteriza‐se como um instrumento que além de
amenizar possíveis problemas sociais, interliga a organização e o seu público alvo.
Como foi constatado através do estudo realizado, a organização pública, responsável pela
campanha de vacinação contra gripe no idoso, utiliza‐se do marketing social como ferramenta de
maximização de suas ações promovendo esse tipo de campanha na sociedade, possuindo uma
boa estrutura de divulgação. Desta forma, conclui‐se que o marketing e indispensável nas ações
governamentais, pois este favorece a ação de excelência de suas atividades.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar a
aplicação do processo de logística reversa, sua
importância, junto aos revendedores de pneus do
município de Rio Branco-Acre. O presente trabalho foi é
resultado de um projeto de pesquisa contemplado com
recursos do Edital 03/2013 PIBIT IFAC. Os
procedimentos metodológicos adotados neste trabalho
foram delineados pela pesquisa bibliográfica, pesquisa
explicativa e explanatória. Foram pesquisadas seis
empresas no ramo de revenda, recapagem e borracharia

de pneus, identificadas com letras do alfabeto por não
permitirem a citação do nome das mesmas. Esta linha
de pesquisa foi escolhida porque é de grande
importância utilizar dos métodos e benefícios que a
logística reversa traz para as empresas, clientes e meio
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Logística verde, Logística reversa, Pneumáticos.

REVERSE LOGISTICS PRODUCT TYRES: A CASE STUDY IN TIRE DEALERS OF THE CITY OF RIO
BRANCO, ACRE
The objective of this study was to analyze the
application of the reverse logistics process, its
importance, next to tire dealers of Rio Branco, Acre. This
work was is the result of a research project
contemplated from the Announcement 03/2013 PIBIC
IFAC. The methodological procedures used in this work
were outlined by the literature search, research and

KEY-WORDS: Green logistics, reverse logistics, Tyres.

explanatory explanatory. Six companies were surveyed
in the field of retail, tire repair and retread tires, marked
with letters of the alphabet for not allowing the citation
of the same name. This line of research was chosen
because it is very important to use the methods and
benefits of reverse logistics brings to businesses,
customers and environment

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS PNEUMÁTICOS: UM ESTUDO
DE CASO NOS REVENDEDORES DE PNEUS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE.
INTRODUÇÃO
O aumento dos produtos industrializados e a utilização de recursos naturais como matéria
prima para estes produtos têm, de muitas formas, contribuído para a degradação do meio
ambiente. A sociedade aponta as grandes empresas como culpadas por este problema. Esses
fatores fizeram com que as organizações se preocupassem ao ponto de encontrar soluções para
esta situação sem motivar o aumento dos custos e despesas, surge então o conceito de Logística
Reversa. Segundo Christopher (2007, p.300) “a logística reversa é o processo pelo qual as
empresas podem se tornar ambientalmente mais eficiente através da reciclagem, reutilização e
redução da quantidade de materiais utilizados”.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA tem como responsabilidade a questão
dos pneumáticos inservíveis, com isso foi publicada no dia 26 de agosto de 1999 a RESOLUÇÃO
CONAMA 258/99
que trata deste assunto e a RESOLUÇÃO CONAMA 301/02 para destinação
deste resíduo sólido, em vigor desde 1 de janeiro de 2012. As duas resoluções foram
regulamentadas pela Instrução Normativa nº 8/02 do IBAMA.
A mesma trata de vários fatores que o descarte incorreto do pneu inservível agrava ao
meio ambiente quanto à saúde pública. Sendo assim, para evitar degradação ao meio ambiente a
RESOLUÇÃO 258/99 prevê que empresas criem pontos de coletas, lugares para processamento
dos pneus inservíveis, e formas adaptadas de armazenagem, tudo isso deverá estar de acordo
com a legislação ambiental vigente no país.
Tanto as empresas importadoras quanto as fabricantes deverão prestar contas ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a respeito da
destinação final dos pneus inservíveis, pois conforme seu artigo 9º fica terminantemente
proibido o descarte desse resíduo sólido nos aterros sanitários; no mar; em terrenos baldios ou
alagadiços; margens de vias públicas; em cursos d’água e em praias; ou ainda a queima a céu
aberto.
São vários os fatores prejudiciais ocasionados por materiais que demoram a se decompor,
principalmente quando citamos qualquer produto que tenha como composição o látex. Devido
essa forma inadequada de descartes desses materiais e produtos, inúmeros são os prejuízos que
podem ocorrer na natureza. Assim, as empresas que se preocupam em utilizar da logística
reversa e a legislação ambiental tem que manter o retorno dos seus produtos à sua origem e a
cuidar do seu tratamento. Por isso, é de grande importância que as empresas se preocupem
como será a forma de desapossamento de um bem, principalmente quando se trata de pneus.
Esta linha de pesquisa foi escolhida porque é de grande importância utilizar dos métodos
e benefícios que a logística reversa traz para as empresas, clientes e meio ambiente. A logística
reversa vai atuar e se preocupar com o descarte dos pneus utilizados em meios de transportes,
que muitas vezes são realizados de maneira incorreta trazendo sérios riscos à saúde pública
como também interferir na natureza. É um assunto que se preocupa tanto com a utilização e
finalidade desses produtos, mas também com os prejuízos que podem ser gerados ao longo do
tempo.

MATERIAIS E MÉTODOS
O método adotado foi a pesquisa exploratória e descritiva dos dados coletados,
levantamentos bibliográficos em livros, periódicos, artigos acadêmicos e analisando estudos de
casos. Primeiramente foram realizadas pesquisas em documentos possibilitando a visualização
do quantitativo de pneus inservíveis recebidos no ECOPONTO da UTRE. Logo após foram
identificadas as empresas que mais enviavam pneus a este ponto de coleta e criado
questionários estruturados para contemplar os objetivos do estudo da pesquisa.
Para identificar se a Logística Reversa de pneus é usada pelos revendedores de pneus de
Rio Branco – Acre foram realizadas entrevistas com profissionais e/ou donos das revendedoras
com o intuito de verificar se estas empresas já estão adequadas à Política Nacional de Resíduos
Sólidos- PNRS, se a conhecem e quais os planos de uso ou implantação de novos procedimentos.
Após analisar documentos coletados da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos de
Rio Branco- UTRE através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR foi estruturado
um questionário simples e escolhidos os seguimentos de revenda, recapadora e borracharia pela
maior frequência na entrega de pneus inservíveis. A estes seguimentos foram definidos as
seguintes letras do alfabeto: Empresa A, B, C, D, E e F, sendo caracterizadas como segue:
A empresa A tem como missão oferecer produtos e serviços de recapagem que atenda e
satisfaça as expectativas do cliente. Ela trabalha na área de revenda de pneus, recapagem e
borracharia.
A empresa B tem como missão conduzir os negócios de maneira ética e com
responsabilidade social, buscando uma constante melhoria, através da valorização dos
colaboradores, produtos e serviços oferecidos, para a satisfação dos clientes e desenvolvimentos
do Estado. Os serviços oferecidos são: revenda de pneus, troca de óleo, alinhamento,
balanceamento, suspensão/direção, freios, teste de baterias, serviços de transporte e
armazenagem.
A empresa C é uma instituição estadual que oferece serviços de manutenção das estradas
de rodagem, hidrovias e infraestrutura no estado do Acre.
A empresa D trabalha no ramo frigorífico. É a maior em processamento de proteína
animal do mundo, atuando nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, colágeno e latas.
A empresa E trabalha na área de revenda de pneus, remendas e borracharia.
A empresa F é um órgão público municipal que atua nos serviços urbanos da cidade de Rio
Branco.
DESENVOLVIMENTO
OS PROBLEMAS CAUSADOS PELO DESCARTE INCORRETO DOS PNEUS
O descarte dos pneus inservíveis ainda é uma tarefa difícil. Muito deles são jogados em
ambientes como: terrenos baldios, nos fundos dos quintais e principalmente em aterros
sanitários que não os recebem inteiros, com isso continuam abandonados clandestinamente
fazendo com que haja um aumento da luta das autoridades em combater as doenças e
degradações do meio ambiente.
O excesso de pneus acumulados nesses lugares, após uma chuva produz uma quantidade
grande de chorume e acumulam água tornam-se criadouros de insetos transmissores de
doenças, como por exemplo, o Aedes aegypti, nomenclatura taxonômica para o mosquito que é

popularmente conhecido como mosquito da dengue ou pernilongo-rajado, além de tornar o
ambiente propício a roedores, que entre inúmeras doenças, transmitem a leptospirose.
Os pneus submetidos ao processo de queima sem nenhum tipo de tratamento, a fumaça
lançada na atmosfera, liberam substâncias altamente tóxicas que podem gerar riscos a saúde
podendo levar a problemas respiratórios, do coração e até a morte.
LOGÍSTICA REVERSA E LOGÍSTICA VERDE
Logística Reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retornos dos produtos,
embalagens ou materiais ao seu centro produtivo.
Para MARTIN (2012, p.300):
A Logística Reversa é o termo em geral usado para descrever o processo de trazer os
produtos, normalmente no fim da vida destes, mas também para recall e reparos e a
grande oportunidade para as empresas reduzirem impacto, tanto sobre os seus custos
quanto sobre sua pegada de carbono, assim deveria ser encarada como uma
oportunidade e não como uma ameaça.

O objetivo principal da logística verde é de atender aos princípios de sustentabilidade
ambiental como o da produção limpa, onde a responsabilidade é desde o momento da aquisição
até o descarte do produto. Quem produz deve responsabilizar-se também pelo destino final dos
produtos gerados, com o intuito de reduzir os impactos que eles causam ao meio ambiente.
A logística verde é o mesmo conceito da logística reversa, porém mais focada na
sustentabilidade ambiental. As empresas fazem a logística verde não para economizar dinheiro
com a reciclagem, mas sim para promover um programa socioambiental. As duas contribuem
para a minimização dos impactos ambientais, preocupando-se não somente com resíduos de
produção e de pós-consumo, mas com todos os impactos no decorrer do ciclo de vida dos
produtos.
CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR FABRICANTE E REVENDA DE PNEUS
Em 2012, foram fabricados 62,7 milhões de pneus no Brasil, exportados 13,2 milhões e
importados 5,2 milhões. Os principais canais de distribuição foram: 44% para o mercado de
reposição e revenda; 32% para as indústrias automobilísticas e montadoras; e 24% para a
exportação. No período de 2007 a 2012 foram produzidos no Brasil 368 milhões de pneus (ANIP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICO, 2012).
A Resolução CONAMA nº. 416/2009 estabelece que as empresas fabricantes e importadoras,
para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, deverão dar destinação
adequada a um pneu inservível.
Em 2011, os fabricantes destinaram: 55,46% para o coprocessamento; 29,91% granulado,
pó de borracha, l artefatos e aço; 12,8%, para o processo de laminação, 0,03% para regeneração
e 1,80% para industrialização do xisto (IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, 2011).
Em 2011, foram cadastrados 1.127 pontos de coleta em todo o Brasil, sendo que destes
647 estão localizados nos municípios com população acima de cem mil habitantes (IBAMA, 2011).

Os distribuidores e revendas têm duas opções para o encaminhamento dos pneus:
empresas de triagem e seleção ou destinação final.
Os pneus usados são coletados nas revendas e distribuidores, em seguida são
encaminhados para empresas que fazem a seleção e triagem.
As empresas de triagem e seleção devem classificar os pneus como servíveis ou
inservíveis, emitir uma nota fiscal para o envio dos pneus inservíveis para os pontos de coleta ou
para a destinação final, e uma nota fiscal para a venda como pneus meia- vida ou para a indústria
de reforma.
A Reciclagem de pneus da ANIP- RECICLANIP é uma entidade sem fins lucrativos que tem
como foco à coleta e destinação correta dos pneus, que tem como missão administrar o processo
de coleta e destinação de pneus inservíveis em todas as regiões, visando: Garantir a captação de
pneus, por meio da participação de todos os elos da cadeia de produção; Assegurar sua
autonomia operacional e financeira, reformulando o perfil da entidade de ser o centro de custos
para “profit-center”; e tornar-se referência em conhecimento e informação.
Tem como visão ser uma entidade-modelo, autossustentável, reconhecida e admirada
pelo trabalho efetivo na destinação de pneus inservíveis e dotada de autonomia operacional e
financeira (RECICLANIP, 2014).
A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA
Logística é um tema bastante amplo que envolve vários setores atuantes em uma
empresa. Ao longo dos anos ela vem sendo aprimorada e reconhecida por profissionais e
organizações, tornando-se um diferencial competitivo. Já a logística reversa tem como principal
função movimentar os produtos desde o seu ponto de consumo até o fabricante, com o intuito
de resgatar o valor após o descarte agregando, também, valor às empresas preocupadas em
manter essa responsabilidade sócia ambiental (ADAPTADO POR GREGORY SANTOS, 2007).
Os grandes impactos ambientais que acontecem no mundo são causados pelo homem e
de forma indireta com incentivo das autoridades. As iniciativas privadas buscam maneiras para
solucionarem este assunto, o qual é preocupante.
A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS determina que os fabricantes
e distribuidores de vários produtos industriais como, por exemplo, pilhas, óleos lubrificantes etc.,
implantem um projeto de Logística Reversa, destacando todo o fluxo de retorno desses produtos
para serem descartados de forma correta após seu uso ou reaproveitá-los, preocupando-se com
o meio ambiente (PNRS- Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2011).
Os benefícios que a logística reversa traz para as empresas são agregações de valores que
melhoram a imagem das mesmas no mercado. Torna-se mais viável um pneu recapado ao invés
de um novo, devido seu valor.
Já para o meio ambiente, a LR traz muitas vantagens, pois há diminuição nos acúmulos de
lixo em todo o mundo, evita proliferações de doenças transmitidas por mosquitos,
principalmente, o da dengue. Esses são os poucos exemplos de benefícios que o descarte correto
dos pneus inservíveis pode evitar ao meio ambiente e a sociedade como um todo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
GESTÃO AMBIENTAL APLICADA ÀS EMPRESAS DE PNEUS
A carência de regulação e fiscalização sobre empresas e indústrias gerou a deposição dos
resíduos de forma inadequada ao meio ambiente causando um problema ambiental que, embora
haja diversos encaminhamentos na tentativa de minimizar o impacto gerado, não foram ainda
resolvidos. Este problema ocorreu porque a questão foi tratada por vários anos como uma
consequência indesejada, mas inevitável, do desenvolvimento econômico. Assim, o descuido com
o meio ambiente gerou a poluição das águas, solo e ar, degradação da natureza, perda de
biodiversidade, danos à saúde e qualidade de vida e geração de impactos sociais, culturais,
podendo tornar-se uma situação irreversível e inclusive comprometer a médio e longo prazo o
próprio desenvolvimento econômico (MARCOS SLAYER, 2013).
As questões ambientais passaram a fazer parte da estratégia empresarial, de modo que a
preocupação com o Desenvolvimento Sustentável passasse a ser considerada como forma de
competitividade entre as organizações, tornando-se integrante da reflexão empresarial.
Dessa forma, surge a necessidade de valorização dos recursos naturais e a preocupação
com o descarte final dos produtos e resíduos. Causa maior impacto ao meio ambiente as
atividades econômicas (à extração de recursos naturais e/ou a geração de resíduos) são as que
mais sofrem compressões para implantação de ações que diminuam os seus impactos ambientais
no meio ambiente.
Assim, o setor de recondicionamento de pneus constitui-se uma atividade econômica que
mantêm forte correlação com a preservação do meio ambiente. Pneus velhos que são
descartados no meio ambiente são considerados por países desenvolvidos e em
desenvolvimento um grande poluente. Logo, considera-se a atividade de recondicionamento de
pneus um recurso vital para o setor de transporte rodoviário e que contribui grandemente para a
requalificação de resíduos industriais, impedindo, em larga escala, a destinação de pneus usados
para aterros sanitários, incineração ou disposição na paisagem.
A renovação de pneus, através da recauchutagem, possibilita uma ampliação no ciclo de
vida do produto e uma revalorização econômica deste, além de diminuir os impactos ambientais
decorrentes da produção de pneus novos, a começar com a extração da matéria-prima, qual seja
a borracha.
Após entrevista com a funcionária da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos- SEMSUR,
foram identificadas as empresas que enviavam pneus inservíveis à Unidade de Tratamento de
Resíduos Sólidos de Rio Branco- UTRE. Em um segundo momento a SEMSUR disponibilizou um
relatório com dados quantitativos dos pneus inservíveis.
Foram visitadas seis (06) empresas definidas em A, B, C, D, E e F. Sendo que as empresas
C, D e F não são revendas, recapadoras e borracharias, contudo por enviarem uma quantidade
razoável de pneus inservíveis da própria frota para UTRE foram incluídas na pesquisa. A empresa
A trabalha em revenda, recapadora e borracharia, a empresa B trabalha em revenda de pneus e a
empresa E trabalha em revenda e borracharia.
Das seis (06) empresas pesquisadas apenas a empresa E não sabe que é a Logística
Reversa como está inserida no ciclo dos resíduos sólidos, principalmente do pneu e os benefícios
que ela traz para as organizações e ao meio ambiente. Essa empresa deixa os pneus velhos em
uma caixa em frente ao estabelecimento e uma empresa particular, Cata Entulho, transporta

semanalmente para UTRE. Não há nenhum serviço de educação ambiental ou incentivo para
conscientizar as empresas e/ou população sobre o descarte correto dos pneus inservíveis.
As empresas C, D e F sabem o que é logística reversa, sua importância tanto para as
organizações como para o meio ambiente. Com isso, enviam os pneus da própria frota à Unidade
de Tratamento, preocupando-se com seu destino final, já que elas não trabalham diretamente
com a LR.
Através das pesquisas concluiu-se que as empresas A e B tem bastante conhecimento dos
benefícios, ações e procedimentos da logística reversa com relação ao descarte de pneus
inservíveis. A empresa B por trabalhar apenas com revenda, os pneus velhos são deixados pelos
clientes no momento da troca, estes são armazenados em lugar coberto e fechado para depois
serem transportados a UTRE.
A empresa A além de trabalhar com revenda é a única que faz recapagem em todo o
Estado do Acre, ela preocupa-se com o destino dos pneus velho realizando a logística da
reciclagem, aproveitando o máximo de tudo que um pneu pode oferecer desde as tiras de
borrachas, retiradas no processo de raspagem como também os aros, que por sua vez, tem prazo
indeterminado para decomposição. Os clientes levam os pneus para recapagem, sendo bem mais
viável e barato para o consumidor ao invés de comprar um novo.
A empresa A é equipada com máquinas de qualidade e funcionários capacitados para
realizar processo de recapagem do pneu. Faz serviços de recapagens em pneus de caminhões,
caminhonetes, além dos pneus de tratores que é um procedimento parecido, a diferença é que
faz moldagem do pneu ao invés de colocar bandas.
Torna-se visível que a empresa prática a logística reversa e se preocupa com o meio
ambiente. Todos os pneus que, de alguma forma, não foram aprovados no processo de
recapagem, são alojados em um galpão protegidos na própria empresa, e depois enviados a
UTRE.

Figura 1- Sistema de Logística Reversa da empresa A.
Fonte: Elaborado pela autora.

O sistema de logística da empresa A segue os seguintes passos: o cliente faz a compra ou
leva os pneus velhos à revenda, que passa por uma triagem e dependendo da necessidade do
produto faz os reparos, podendo levá-lo ao processo de recapagem. Durante as etapas do
processo o pneu poderá apresentar defeitos voltando ao início do processo, se por ventura
apresentar uma nova recusa será anotado o motivo e encaminhado ao galpão (descartado). O
pneu pode fazer no máximo cinco recapagens, a cada processo é marcado na lateral do pneu
com um risco para que os demais funcionários possam usar como um controle, apos a
recapagem são revendidos novamente. O destino final para os pneus descartados no processo de
recapagem é a UTRE de lá os pneus são coletados pela RECICLANIP que serão transformados em
produtos como: sola de sapato, piso para quadra de esporte e asfalto de ruas (Figura 1).
A UTRE foi criada pelo governo municipal e possui um ECOPONTO que atua nos
recebimentos de pneus da cidade Rio Branco. Esta cadastrada na Reciclanip, órgão fiscalizador da
Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos- ANIP, que recolhe todos os pneus inservíveis
instalados no galpão da unidade.
Assim como as empresas, pessoas físicas também podem se cadastrar na UTRE e levar os
pneus ao antigo lixão de Rio Branco ECOPONTO da UTRE. Os pneus coletados pela UTRE são
deixados em um galpão armazenados de forma cuidadosamente protegida das chuvas para não
gerar criadouro de mosquitos da dengue.
Todos os pneus que sai da unidade são levados pela Reciclanip que recicla esses produtos.
CONCLUSÃO
Nas pesquisas realizadas pode-se observar, em parte, que as empresas aplicam a logística
reversa. No caso das empresas A e B, fazem isso de forma consciente e direta. As demais por não
trabalharem no ramo de pneus, mas são órgãos públicos municipais e estaduais têm uma
filosofia de preservação com o ambiente, defendendo o modelo da florestania e do selo verde
dos gestores estaduais e municipais, preocupando-se desta forma, com a destinação dos pneus
inservíveis, valorizando a imagem do Acre.
Na cidade de Rio Branco a logística reversa ainda não é muito conhecida por nome, mas
sim, praticada em forma de reciclagem, reutilização e reuso. Vale ressaltar que a finalidade desta
pesquisa não é solucionar definitivamente o problema da logística reversa dos pneus e sim,
possibilitar maior visualização das autoridades, das empresas e da sociedade em geral sobre a
forma correta do descarte final dos pneus, através de educação ambiental e divulgando em
jornais, palestras, panfletos recicláveis e nas escolas e a importância da implementação da
logística reversa no ciclo de resíduos sólidos de pneus.
Conclui-se também que o trabalho realizado pela Unidade de Tratamento de Resíduos
Sólidos é pouco conhecido entre as empresas e sociedade de um modo geral, dificultando de
forma mais ampla essa coleta de resíduos como um todo, precisando assim de uma maior
divulgação desse trabalho que é de grande importância para o meio ambiente e saúde da
população.
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RESUMO
As empresas atuantes na área de análise da qualidade e inspeção de concreto têm papel essencial na
regulamentação e certificação de projetos e utilização do material inerente ao setor da construção civil. É visível que
a insalubridade e as condições de trabalho estão diretamente relacionadas aos níveis de produtividade das
organizações que trabalham na inspeção. Com isso, o artigo tem o objetivo de responder como a insalubridade
influencia na produtividade de empresas do segmento de inspeção de qualidade de concretos no município de João
Pessoa. Neste artigo utiliza‐se uma abordagem quali‐quantitativa, com a análise dos dados coletados através da
observação e do questionário, aplicado a seis colaboradores, no qual dois coordenadores e quatro funcionários, com
perguntas fechadas, utilizando para tanto a escala de Likert. A análise do conteúdo aponta que a empresa estudada
tem grande preocupação relacionada à insalubridade e que os colaboradores têm a consciência dos aspectos
prejudiciais à exposição dos fenômenos nocivos à saúde. A investigação vem a contribuir, a partir dessa reflexão,
sobre a questão da insalubridade sobre a produtividade, para pesquisas futuras relacionadas à inspeção de
qualidade de concretos.
PALAVRAS‐CHAVE: insalubridade, produtividade, inspeção de qualidade, construção civil.

THE IMPACT OF INSALUBRITY ON PRODUCTIVITY ON INSPECTION OF CONCRETE ACTIVITY
ABSTRACT
The acting in the area of quality analysis and inspection of concrete companies have essential role in the regulation
and certification of projects and use inherent in the construction industry material. It is apparent that insalubrity and
working conditions are directly related to the productivity levels of the organizations working in the inspection. With
this, the paper aims to answer as unhealthy influences the productivity of companies in the quality inspection of
concrete in the city of João Pessoa segment. This paper uses a qualitative and quantitative approach to the analysis
of data collected through observation and questionnaire administered to six employees, in which two coordinators
and four employees, with closed questions, using both the Likert scale . The content analysis shows that the studied
company has great concern related to unsanitary and that employees are aware of the harmful exposure of adverse
health aspects phenomena. The research is contributing, from this reflection on the question of unsoundness in the
productivity
for
future
research
related
to
quality
inspection
of
concrete.

KEY‐WORDS: insalubrity, productivity, quality inspection, civil construction.
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O IMPACTO DA INSALUBRIDADE SOBRE A PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DE
CONCRETOS
INTRODUÇÃO
A Revolução Industrial foi um marco na sociedade, o avanço da tecnologia que ocorreu no
século XVIII deu origem a uma nova configuração nas relações de trabalho. Seu impacto é
perceptível ainda nos dias de hoje, porém, vale ressaltar que muitas das conquistas alcançadas
pelos trabalhadores daquela época serviram de base para a configuração das leis trabalhistas
atuais. Juntamente com os ganhos e avanços para a sociedade durante a atividade industrial na
época de Revolução, surgiram problemas relacionados às condições de trabalho. Não havia este
tipo de preocupação, em especial do ambiente insalubre das fábricas, e esse fator sempre
permeou muitas discussões no ambiente fabril. O termo insalubridade começou a ser usado na
atualidade para identificar as más condições de trabalho que podem ser diferentes das existentes
no início da Revolução, mas não deixam de ser possivelmente prejudiciais ao trabalhador.
Segundo Saliba e Corrêa (2011), o termo insalubre, originário do latim, significa aquilo que
causa doença, e insalubridade é a qualidade de insalubre. No Brasil, considera‐se trabalho
insalubre, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) através do art. 189, a
atividade que expõe o trabalhador a condições prejudiciais à saúde em índices acima dos
considerados tolerantes, em razão da natureza e intensidade do agente de insalubridade e do
tempo de exposição exigido pela atividade. Ou seja, aquele trabalhador que executa uma
atividade que possui algum fator prejudicial à saúde e está exposto a ela com uma intensidade e
tempo acima do tolerável, possui um trabalho considerado insalubre.
As condições e índices de tolerância à exposição de agentes insalubres são
regulamentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O MTE instituiu 36 normas
regulamentadoras (NR) e 14 anexos, onde a NR‐15 trata das atividades e operações insalubres.
As empresas de todo o país estão sujeitas as normas regulamentadoras da NR‐15, em se
tratando de insalubridade, e as demais normas regulamentadoras das condições de trabalho
instituídas pelo MTE. Não é diferente nas empresas paraibanas, onde a fiscalização das condições
de trabalho também estão sujeitas às normas do MTE.
No ambiente da construção civil, os direitos do empregado, os deveres do empregador e
as normas de saúde e segurança do trabalho são encontrados numa cartilha construída pelo
Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região.
A inspeção de qualidade em concretos é uma atividade de grande importância para a
sociedade, principalmente no que diz respeito à segurança que essa verificação trará às obras da
construção civil. Tal atividade possui agentes de insalubridade devido aos aspectos que são
inerentes à atividade, como a exposição do trabalhador à poeira do cimento e às condições
térmicas existentes na execução da atividade.
A produtividade no ambiente da construção civil é algo que está associado ao trabalho
desde seu início. Com a chegada da era industrial e com os estudos relacionados a essa temática,
a produtividade neste segmento se tornou uma variável ainda mais importante para a
administração e passou a ganhar atenção especial dos gestores.
A inspeção de concreto no Brasil começou a se modernizar a partir dos anos 50 com os
grandes investimentos tecnológicos e científicos que ocorreram no país naquela época. Nesse
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período da história, o controle de qualidade do concreto era feito de forma descontinuada,
muitas vezes somente após erros serem detectados em alguma estrutura. Em 1957, a Petrobras
iniciou a construção da sua maior refinaria e beneficiou‐se da tecnologia de inspeção científica do
concreto utilizado na obra, sendo um marco histórico na vistoria de estruturas no Brasil. Na
década de 1970 foi criado o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia),
com o objetivo de fortalecer as empresas nacionais, buscando aumentar a sua produtividade por
meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade. Esse instituto passou a
credenciar empresas de inspeção de concreto do país, dando mais credibilidade aos serviços
prestados. Os ambientes onde acontecem os testes de inspeção muitas vezes são considerados
insalubres, boa parte disso se deve a alguns materiais que necessitam estar submetidos a
condições ambientais reais para serem verificados de forma eficiente.
No contexto de atividades insalubres é visível que a insalubridade e as condições de
trabalho estão diretamente relacionadas aos níveis de produtividade da organização. E não é
diferente quando se trata do ramo de inspeção de qualidade de concretos, onde muitas vezes os
colaboradores são submetidos a situações laborais desfavoráveis, prejudicando assim sua
capacidade produtiva. Partindo da hipótese que trabalhos considerados insalubres proporcionam
maior dificuldade em sua execução e que essa dificuldade atrapalha a atividade, o presente
estudo tem o intuito de responder o seguinte questionamento: como a insalubridade influencia
na produtividade de empresas do segmento de inspeção de qualidade em concretos no
município de João Pessoa?
Portanto, neste cenário, tem‐se o objetivo de analisar o impacto da insalubridade na
produtividade de empresas de inspeção de concretos no município de João Pessoa, através de
um estudo de caso.
Essa pesquisa tem grande relevância para os pesquisadores, pois vai ajudá‐los a
aprofundar seus conhecimentos sobre a insalubridade e produtividade, ajudando‐os a
compreender mais sobre esses assuntos em uma atuação prática. Para a academia, essa pesquisa
é importante pois vai verticalizar estudos sobre insalubridade e produtividade, aumentando a
literatura sobre esses assuntos, aglutinando o trinômio produtividade/construção civil/qualidade
aplicada a inspeção do concreto. Para a empresa estudada essa pesquisa explicita a influência
que a insalubridade tem nas atividades de inspeção de concreto. Para a sociedade tal pesquisa
propiciará a disseminação de conhecimentos sobre os aspectos de insalubridade aplicados à
inspeção de qualidade em concretos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O processo de levantamento de informações pelo qual passou o estudo de caso que
originou o presente artigo e os demais pontos levantados posteriormente é definido como a
metodologia a ser adotada neste estudo. Com base nos parâmetros encontrados na literatura,
nossa metodologia de pesquisa é, quanto à sua natureza, uma pesquisa aplicada, que parte das
características levantadas na empresa estudada e procura soluções para os problemas nela
encontrados.
O presente estudo quanto à forma de abordagem é quali‐quantitativo. Quanto aos
objetivos configura‐se como uma pesquisa descritiva e exploratória. Quanto aos procedimentos
técnicos, é uma pesquisa bibliográfica, de campo e estudo de caso. O levantamento dos dados foi
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realizado através de pesquisa bibliográfica e do estudo de caso realizado numa empresa de
inspeção de qualidade em concretos do estado da Paraíba. Por ser resultado de um estudo de
caso, a presente pesquisa segue o método indutivo, baseado na observação dos aspectos da
organização para, a partir disto, responder a questão problema levantada: como a insalubridade
influencia na produtividade de empresas do segmento de inspeção de qualidade em concretos
no município de João Pessoa? As estratégias de coleta de dados utilizadas partiram da amostra
não probabilística intencional, que é a empresa de inspeção de qualidade em concretos, onde
tiveram foco na visão dos gestores e colaboradores. Os dados foram coletados através da
observação e do questionário com perguntas fechadas e de aplicação, utilizando para tanto a
escala de Likert.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para responder aos questionamentos levantados na problemática do presente estudo fez‐
se uso do questionário, instrumento de coleta de dados que permite ao pesquisador obter as
respostas que o auxiliaram a atingir seus objetivos de pesquisa.
O questionário utilizado neste estudo foi baseado na escala de Likert, que mede o grau de
concordância do entrevistado a cada afirmação. No questionário utilizado, cada item Likert vem
seguido das opções: discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo
totalmente; dentre estas opções o respondente irá marcar àquela que reflete a sua opinião
acerca da afirmação. O questionário foi dividido em dois grupos de afirmativas, estas afirmativas
estão agrupadas de acordo com o agente causador de insalubridade, foco do presente estudo, e
contém itens de percepção e ação quanto ao assunto, com o objetivo de identificar o nível de
concordância do respondente à cada afirmação.
O questionário foi aplicado a seis funcionários do laboratório de inspeção de qualidade
em concretos, sendo divididos em duas categorias: dois dos respondentes ocupam o cargo de
coordenadores do laboratório e os demais atuam na atividade de inspeção propriamente dita.
Ressaltando que dentre os dois coordenadores, apenas um também atua na atividade de
inspeção de concretos, sendo o outro coordenador o responsável administrativo pelo
laboratório. Os respondentes receberam instruções de marcar um dos itens que representa o seu
nível de concordância em relação a cada afirmação. Estes itens foram divididos em dois grupos,
referentes aos agentes causadores de insalubridade calor e ruído, como estão inseridos no
ambiente da empresa e seus reflexos nos trabalhadores. Os dados obtidos foram agrupados para
possibilitar uma visão comparativa entre a perspectiva dos coordenadores e demais
colaboradores. O resultado do levantamento de dados pode ser compreendido a seguir.

Figura 1 – Percepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao impacto da insalubridade, fator
calor, sobre a produtividade.
Fonte – Pesquisa direta, 2013.
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A figura 1 apresenta a junção dos itens do grupo de questões (Q1, Q2, Q3 e Q4), referente
ao agente causador de insalubridade calor, sendo analisados sob o olhar de percepção dos
colaboradores e gestores. Foram três afirmativas relacionando o calor e seus reflexos no
ambiente de trabalho. A Q1 dizia que o calor excessivo no ambiente de trabalho influencia
negativamente a realização das atividades, pois causa desconforto e cansaço nos colaboradores.
A Q2 dizia que na atividade de testes de qualidade em concretos o colaborador que permanece
muito tempo exposto ao sol, ou em ambientes quentes e sem ventilação, tende a sentir maiores
dificuldades na execução de suas funções. Com o intuito de identificar como o funcionário age na
situação de calor excessivo a Q3 traz que ao longo do dia de trabalho na nossa empresa os
colaboradores percebem que, se permanecerem durante muito tempo num ambiente abafado
(inspeção de concretos), surge a necessidade de parar de produzir para se recuperar do cansaço.
De acordo com as respostas obtidas e apresentadas na figura 1, percebe‐se que os colaboradores
concordam em 75% com a Q1, em 100% com a Q2 e em 75% com a Q3. Já os gestores,
concordam em 100%, 50% e 100% com as Questões 1, 2 e 3, respectivamente.
Através dos resultados ilustrados na figura 1, nota‐se que em relação as consequências da
exposição do trabalhador ao calor excessivo, há um nível de concordância comum entre
coordenadores e colaboradores. Sendo assim a percepção que a maioria dos componentes da
organização tem do reflexo negativo da exposição ao calor está em conformidade com o que é
dito na teoria. Segundo Ruas (2001, p. 55), “a ISO 7730 (1994) especifica que um ambiente é
aceitável no que se refere ao conforto térmico se a porcentagem de pessoas insatisfeitas devido
ao desconforto no corpo como um todo for menor que dez por cento (PPD<10%)”. Como no
presente estudo o número de pessoas insatisfeitas com o calor é superior aos 10% estabelecidos
pela ISO 7730 (1994), e sendo o calor um dos fatores para medir o conforto térmico, percebemos
a insatisfação quanto a esse elemento de conforto no ambiente de trabalho. Sabendo que a
insalubridade se caracteriza pela possibilidade do agente agressor causar algum tipo de
debilidade ao trabalhador, o questionário nos dá apenas a percepção do trabalhador quanto ao
agente, não sendo o mesmo instrumento de medição do nível da insalubridade.
Analisando a percepção dos respondentes pode‐se observar a realidade da organização
no tocante à exposição ao calor excessivo. A concordância da maioria com as afirmativas mostra
que o colaborador percebe a relação entre o desconforto causado pelo calor e a produtividade
da organização, já que concordam com a necessidade de interromper as atividades para a
recuperação do trabalhador, a influência negativa do calor nas realizações das atividades e a
dificuldade de produzir em tais condições.

Figura 2 – Ação efetiva da empresa na concepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao
impacto da insalubridade, fator calor, sobre a produtividade.
Fonte – Pesquisa direta, 2013.
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Para fechar o grupo de questões referentes ao agente causador de insalubridade calor, foi
exposta mais uma afirmativa, agora com uma perspectiva voltada à ação. A Q4 diz que nessa
empresa, especificamente, para amenizar o desconforto causado pela alta temperatura, o
ambiente é aberto e proporciona uma boa circulação de ar. De acordo com as respostas obtidas
percebe‐se que os gestores não concordam com a afirmativa, ou seja, o nível de concordância é
de 0%. Já os colaboradores concordam em 75% com a afirmativa quatro.
De acordo com as respostas obtidas na figura 2, percebe‐se uma discrepância entre as
respostas dos gestores e colaboradores. Tal fato pode ser explicado pelo não entendimento da
afirmativa por parte dos colaboradores, que podem ter achado que a afirmativa fosse uma
situação ideal para o ambiente de trabalho, por isso selecionaram a alternativa de concordância.
Porém, se analisarmos todo o grupo de questões acerca do calor, percebe‐se que existe o
incômodo ocasionado por esse agente insalubre. A partir do exposto, podemos inferir que essa
afirmativa destoa das demais por uma questão de interpretação dos respondentes, mesmo
sabendo que o ambiente em que se trabalha possui diversos fatores que aumentam o calor,
como o telhado feito de amianto, a grande incidência de raios solares e a pouca circulação de ar
no posto de trabalho, visto que essas informações foram obtidas a partir de um estudo de caso
realizado no laboratório de inspeção de concretos.

Figura 3 – Percepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao impacto da insalubridade, fator
ruído, sobre a produtividade.
Fonte: Pesquisa direta, 2013.
A figura 3 apresenta a junção dos itens do grupo de questões (Q5, Q6, Q7), referente ao
agente causador de insalubridade ruído, sendo analisados sob o olhar de percepção dos
colaboradores e gestores. Foram duas afirmativas relacionando o ruído e seus reflexos no
ambiente de trabalho. A Q5 dizia que o ruído excessivo no ambiente de trabalho gera
desconforto nos colaboradores, sendo a causa de incômodos fortes e atrapalhando a
comunicação entre os membros da empresa, podendo em alguns casos proporcionar acidentes
de trabalho. E a Q6 dizia que para empresas de testes de qualidade em concretos existem
máquinas que emitem muito barulho quando ligadas, mas sua utilização não pode ser evitada,
pois são de extrema importância para a produção. Desenvolver a rotina diária com esse ruído é
uma prática corriqueira que os colaboradores já estão acostumados. A partir das respostas
obtidas para as afirmativas anteriores, percebe‐se que os gestores concordam em 100% com a
Q5 e em 50% com a Q6. Enquanto que os colaboradores concordam em 100% com o que é dito
pelas afirmativas.
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De acordo com os resultados obtidos no questionário, em relação ao impacto do ruído
existente no ambiente de trabalho há um nível de concordância que demonstra a percepção dos
respondentes quanto ao ruído, tanto dos colaboradores quanto dos gestores. Sendo assim a
atividade de inspeção de concreto pode ser caracterizada, de acordo com a percepção dos
respondentes, como uma atividade onde o ruído excessivo é existente. A NR‐15 determina os
níveis de tolerância para exposição ao ruído intermite, sendo o Anexo nº 1 da NR‐15 o quadro
que estabelece os períodos limites de exposição ao ruído relacionando‐os com os níveis de ruído,
em decibéis.
Podemos inferir que pelo que está ilustrado na figura 3 que a percepção dos funcionários
em relação ao ruído mostra a insatisfação quanto ao impacto causado por esse agente no
ambiente de trabalho e como ele afeta negativamente a produtividade, visto que a grande
maioria dos respondentes concordam que o ruído do maquinário utilizado nas atividades de
inspeção de qualidade em concretos atrapalha a comunicação entre os funcionários e torna a
realização das atividades mais incômoda.

Figura 4 – Ação Efetiva da empresa na concepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao
impacto da insalubridade, fator calor, sobre a produtividade.
Fonte: Pesquisa direta, 2013.
Para fechar o grupo de questões referentes à variável insalubre ruído, foi exposta mais
uma afirmativa, agora com uma perspectiva voltada à ação. A Q7 dizia que na nossa empresa
(inspeção de concretos), especificamente, quando as máquinas que emitem muito ruído estão
sendo utilizadas, o colaborador que está a operá‐la faz uso de protetores auriculares para
garantir a proteção de sua audição e o conforto na execução das tarefas. Já aos colaboradores
indiretos (aqueles que não operam as máquinas, mas estão perto) é opcional o uso dos mesmos.
A partir das respostas obtidas tem‐se que os gestores concordam em 50% com a afirmativa. Já os
colaboradores concordam em 100% com a afirmativa apresentada anteriormente.
Segundo Rocha et. al. (2011), os Programas de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA)
constituem um conjunto de medidas preventivas a serem desenvolvidas com o objetivo de evitar
a instalação ou a evolução da Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados
(PAINPSE). O fato da afirmativa referente à ação da empresa em relação as formas de neutralizar
o ruído ter obtido um retorno positivo demonstra que a organização se preocupa como o
conforto de seus trabalhadores e segue o que é estabelecido na teoria para proteger o
trabalhador dos riscos da exposição ao ruído.
A partir das respostas obtidas, podemos inferir que na organização pesquisada existe uma
grande preocupação em relação ao ruído das máquinas e as doenças que podem ser ocasionadas
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pelo agente, sendo assim, é por esse motivo que a utilização dos EPIs é fundamental para
atividade. Também percebe‐se que os colaboradores tem a consciência do quão prejudicial pode
ser a exposição ao ruído intermitente, e por isso fazem uso dos equipamentos de proteção,
seguindo o que consta na teoria.
CONCLUSÃO
A análise da qualidade e inspeção do concreto é uma atividade essencial para os projetos
na área da construção civil e tem grande relevância para a sociedade, pois regulamenta e
assegura a utilização do material inserido nesse âmbito.
Estudando o laboratório de inspeção de qualidade em concretos deparamo‐nos com uma
demanda por laudos e relatórios mediana, porém com perspectivas de crescimento, uma vez que
com o aquecimento do mercado imobiliário no país, a procura por esse serviço vem crescendo
cada vez mais. Os meios para obtenção do produto final e os métodos de trabalho utilizados
pelos colaboradores que atuam na área de construção civil vem sendo estudados e o resultado
desses estudos mostram aspectos do ambiente de trabalho que são prejudiciais à saúde do
trabalhador. Diante disso, alguns fatores são tidos como de grande importância, como a
utilização de EPIs e o fornecimento de condições ambientais favoráveis aos colaboradores.
No ambiente do laboratório de inspeção de qualidade em concretos estudado,
observamos que muitas questões merecem a atenção dos gestores na busca de soluções para
aprimorar a execução de suas atividades, os resultados obtidos na coleta de dados dessa
pesquisa apresentam pontos relevantes ao interesse da organização. Aspectos como o
desconforto causado pelo calor excessivo no ambiente, sua influência negativa na execução das
atividades, e consequentemente na produtividade organizacional, devem ser observados pelos
gestores. Outro fator importante que também foi detectado é o ruído existente no ambiente de
trabalho, através da análise dos dados percebe‐se que o ruído é inerente à atividade da empresa
e que já existe uma política de neutralização desse agente insalubre, através do estímulo e
conscientização do uso dos protetores auriculares.
Vale ressaltar a importância do comprometimento das organizações com a proteção da
saúde do trabalhador, uma vez que ele é a principal peça da empresa através do qual se pode
alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Através desse estudo fica claro que no ambiente de
inspeção de qualidade em concretos os agentes de insalubridade ruído e calor são pontos
determinantes para o sucesso da organização, uma vez que a presença destes agentes influencia
diretamente na produtividade.
FIGURAS

Figura 1 – Percepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao impacto da insalubridade, fator
calor, sobre a produtividade.
Fonte – Pesquisa direta, 2013.
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Figura 2 – Ação efetiva da empresa na concepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao
impacto da insalubridade, fator calor, sobre a produtividade.
Fonte – Pesquisa direta, 2013.

Figura 3 – Percepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao impacto da insalubridade, fator
ruído, sobre a produtividade.
Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Figura 4 – Ação Efetiva da empresa na concepção dos sujeitos da pesquisa quanto ao
impacto da insalubridade, fator calor, sobre a produtividade.
Fonte: Pesquisa direta, 2013.
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RESUMO
A busca da Gestão Pública por resultados positivos
agregará valor aos bens e serviços colocados à
disposição da sociedade. Para que isso ocorra é
preciso alcançar um cenário exitoso, tornando a
gestão eficaz, eficiente e efetiva, propiciando ao
cidadão o controle sobre os resultados das ações do
gestor. O Controle Público, atua preventivamente na
detecção e correção de irregularidades. O Controle
Social é um mecanismo de integração da sociedade à
Administração Pública, com o intuito de colocar a
vontade social como prioridade da gestão. Este
trabalho busca compreender e analisar a importância

da atuação dos conselhos municipais, especialmente
do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) para que haja uma eficiente
gestão dos recursos públicos e excelência na
prestação de serviços dos setores controlados pelos
conselhos citados. A pesquisa tem natureza
qualitativa, fundamentada em referenciais teóricos,
bem como pesquisa de campo, realizada nos
conselhos municipais de São João dos Patos/MA, e
que está em fase de tabulação e análise dos dados.

PALAVRAS‐CHAVE: Controle Social; Transparência; Fiscalização

SOCIAL CONTROL: A TOOL FOR OPTIMIZATION OF PUBLIC MANAGEMENT
ABSTRACT
The quest for Public Management by positive results
add value to goods and services made available to the
company. For this to occur it is necessary to achieve a
successful scenario, making the effective, efficient and
effective management, providing the citizen control
over the results of the actions of the manager. The
Public Control, act preemptively in the detection and
correction of irregularities. The Social Control is a
mechanism for integration of society to the Public
Administration, in order to put the social will as a
priority management. This paper seeks to understand
and analyze the importance of the role of municipal
councils, especially the Municipal Health Council and

the Board of the Fund for the Maintenance and
Development of Basic Education and Enhancement of
Education Professionals (FUNDEB) to have efficient
resource management public and excellence in
providing services controlled by councils mentioned
sectors. The research is qualitative in nature, based on
theoretical frameworks, as well as field research
conducted in the municipal councils of São João dos
Patos / MA, and is in the process of tabulating and
analyzing data.

KEY‐WORDS: Social Control; Transparency; Supervision
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CONTROLE SOCIAL: UM INSTRUMENTO DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1 INTRODUÇÃO

No cenário político brasileiro atual há uma necessidade urgente de se substituir a gestão
de modelo burocrático por um modelo democrático, que gere maior conscientização do cidadão
e ofereça‐lhe o controle sobre os resultados das ações da máquina estatal.
Para isso, se faz necessário que a transparência esteja cada vez mais presente no âmbito
da Administração Pública no Brasil. Utilizando‐a para se conseguir uma democracia participativa
e assegurar a legitimidade e responsabilidade do gestor. Administrar transparentemente, com a
participação do cidadão, é a forma mais ideal de se alcançar uma máxima eficiência e eficácia na
gestão dos recursos públicos.
Para garantir que os objetivos e metas da administração pública sejam cumpridos, dando
maior transparência na aplicação dos recursos, buscando no decorrer da gestão, atuar
preventivamente na detecção e correção de irregularidades, deve ocorrer o controle da
administração pública.
Di Pietro (2004) define o controle da Administração Pública como:
[...] o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do Poder
Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua
atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento Jurídico.

Segundo Alexandrino (2008, p.629), para que se possa compreender a extensão do
controle sobre os atos públicos é necessário atentar para as modalidades existentes que são
definidas quanto às seguintes espécies: a) quanto ao órgão (controle administrativo, controle
legislativo, controle judicial); b) quanto ao momento em que se efetua (controle prévio, controle
concomitante e controle posterior); c) quanto ao ambiente (posição) (interno ou externo); d)
controle de legalidade ou de mérito.
Todos esses controles são exercidos no âmbito da Administração Pública pelos Poderes,
seus órgãos e entidades. Convém destacar ainda, o controle oriundo da sociedade, denominado
Controle Social, previsto na Constituição Federal de 1988. Quanto mais transparente for a
Administração Pública, mais elevado será o nível de controle social.
O controle social é um mecanismo que permite a integração da sociedade à administração
pública, com
[...] a finalidade de solucionar problemas e deficiências sociais com mais eficiência.
Sendo desta forma, um instrumento democrático, no qual há participação dos cidadãos
no exercício do poder, colocando a vontade social como fator de avaliação para a criação
e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas. (TCU, p. 71, 2013)

Tal controle pode ser exercido diretamente pelos cidadãos, de forma isolada, no qual cada
indivíduo percebe e verifica o comportamento dos gestores frente às ações governamentais.
Assim como também pode ser realizado de forma coletiva pelos Conselhos de Políticas Públicas.
Os Conselhos Sociais garantem uma efetiva participação da sociedade civil na elaboração,
acompanhamento e fiscalização das ações da gestão pública. Permitindo que haja uma maior
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integração entre cidadãos e gestores, além de fortalecer a cidadania e possibilitar um
significativo papel no desenvolvimento social, econômico e político local.
Sabe‐se que o controle social é um meio eficaz de combater desvios de objetivos e
detectar falhas e irregularidades dos gestores, bem como um instrumento fundamental para que
a gestão dos recursos públicos seja voltada à eficiência, melhoria da qualidade e ênfase nas
políticas públicas. Desta forma, questiona‐se: “Como o Controle Social, exercido pelos Conselhos
Municipais, podem assegurar uma otimização dos resultados no âmbito público?”.
O presente trabalho busca compreender e analisar a importância da atuação dos
conselhos municipais, especialmente do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) para que haja uma eficiente condução dos recursos públicos e excelência na
prestação dos serviços públicos.
2 METODOLOGIA

A metodologia aplicada na construção deste trabalho foi uma pesquisa descritiva, já que
não interfere no processo. Como procedimento foi utilizada a pesquisa bibliográfica, objetivando
explicar a problemática a partir dos referenciais teóricos publicados.
Trata‐se de uma pesquisa qualitativa quanto à abordagem do problema, pois conforme
Richardson (1999, p. 80) esta “pode descrever a complexidade de determinado problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos
por grupos sociais”.
Objetiva‐se, a partir dos referenciais teóricos, relatar fatores que interferem na atuação
do controle social e no comportamento dos atores que o realizam, frente às informações
disponibilizadas pelos órgãos e entidades governamentais.
Para subsidiar os trabalhos foram utilizadas informações secundárias, necessárias para
desenvolver a problemática, as quais foram obtidas mediante pesquisas na legislação
correspondente, pesquisas em livros, artigos, sites da internet e dissertações que tratam de
controle social e transparência.
Para fundamentar a pesquisa foi realizada uma pesquisa de campo nos conselhos
municipais de São João dos Patos/MA, especificamente o Controle do FUNDEB e o Conselho
Municipal de Saúde, buscando fazer uma comparação das práticas de controle social exercidas
pela comunidade local.
A pesquisa encontra‐se em fase de andamento, onde os dados já foram coletados
através de visitas às reuniões dos conselhos pesquisados e aplicação de um questionário
composto por questões abertas e fechadas com os conselheiros locais. Tais questões tinham o
objetivo de verificar as principais concepções dos conselheiros a respeito de controle social,
atribuições, funções e importância para o processo democrático da gestão. Os dados coletados
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estão em fase de tabulação e análise para posterirormente serem realizadas considerações,
buscando fazer um paralelo entre o referencial lido e os resultados encontrados.
3 QUESTÃO CONCEITUAL DE CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Administração Pública é uma prestação de serviços em favor aos interesses do povo, a
ela cabe a responsabilidade de fornecer serviços públicos indispensáveis ao bom funcionamento
e ao bem‐estar da sociedade. Para Moraes (1997, p. 91), apud TCU (2013, p.72):
Administração Pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e
imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos e
subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui
o exercício da função administrativa do Estado.

Diante disso, é inegável que o principal objetivo da Administração Pública é atender aos
interesses da coletividade. Neste sentido, o pleno exercício da atividade administrativa deve
estar pautado na boa‐fé e nunca afastar‐se dos princípios norteadores que a rege, estabelecidos
pela Constituição Federal de 1988: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência.
Para manter o equilíbrio fiscal, orçamentário e operacional e ter uma gestão mais
eficiente, é importante que haja o Controle na Administração Pública. Cada poder exerce
controle sobre os demais, mantendo, dessa forma equilíbrio e harmonia entre os poderes.
Existem diversas modalidades de controle, contudo, o controle exercido pela sociedade
civil, o controle social, é de extrema importância, pois permite estreitar laços entre cidadãos e
gestores, desenvolvendo, desta forma, uma sociedade efetivamente democrática. Supõe‐se que
a existência de um Estado democrático, possibilita “[...] criar mecanismos capazes de viabilizar a
inserção do cidadão no processo de definição, implementação e avaliação da ação pública.”
(EVANGELISTA, p. 10, 2010)
O Controle Social “é uma relação de cogestão, quando planejamento e execução são
definidos em participação.” (ARNSTEIN), citado por (RICCI, p. 9, 2009). Percebe‐se,
portanto,
que o Controle Social está pautado numa efetiva participação popular na “[...] discussão das
diretrizes, metas e prioridades a serem estabelecidas no processo de planejamento, ampliando,
desta forma, os direitos dos cidadãos [...]” (TCU, p.124, 2012).
4 INTERAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

A sociedade brasileira tem avançado democraticamente, com um significativo aumento
da participação popular na fiscalização e em audiências públicas, mesmo com certos entraves, a
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transparência, é hoje, “[...] uma realidade tangível e eleva a cidadania brasileira a um novo
patamar.” (TCU, p. 124, 2013).
Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU) (2013, p. 124), a transparência:
É a única forma de impedir que determinados atos da gestão estejam viciados ou
mascarados, permitindo à população conhecer de que forma seus representantes estão
operando a “coisa pública”, e se estão obedecendo aos princípios básicos de
honestidade, imparcialidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sendo assim, para que se tenha um controle social efetivo das ações da Administração
Pública é imprescindível que os gestores ofereçam o máximo possível de transparência de seus
atos administrativos.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 70, parágrafo único, prevê que:
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Conforme o princípio da indisponibilidade do interesse público estabelece, “os bens,
direitos e interesses públicos são confiados ao administrador apenas para sua gestão, nunca para
sua disposição.” (TCU, p. 6, 2013). Ao gestor cabe apenas gerir a “coisa pública” em prol da
coletividade, sendo esse obrigado a prestar contas de seus atos à sociedade.
O ato de prestação de contas, denominado accountability, representa o processo de
contínua demonstração, por parte do gestor, tendo sua gestão alinhada às diretrizes
previamente fixadas pelo principal. Ou seja: “o agente deve prestar contas de sua atuação a
quem o fez a delegação e responder integralmente por todos os atos que praticar no exercício
desse mandato.” (TCU, p. 13, 2013).
O Princípio da Publicidade, que está diretamente interligado à necessidade de
transparência, decorrente da Constituição Federal de 1988, possui uma dupla acepção que
garante uma maior transparência:
a)
Exigência de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos
administrativos gerais que devam produzir efeitos externos ou onere o patrimônio público;
Esta acepção está ligada à eficácia dos atos, ou seja, enquanto não publicado, o ato não
está apto a produzir efeitos.
b)

Exigência de transparência da atuação administrativa.

Essa acepção, proveniente do princípio da indisponibilidade do interesse público, “[...] diz
respeito à exigência de que seja possibilitado, da forma mais ampla possível, o controle da
Administração Pública pelos administrados.” (ALEXANDRINO, p. 200, 2008).
O inciso XXXIII do art. 5º da Constituição traduz essa exigência de uma atuação
transparente:
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob
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pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado.

Como consequência da transparência, os atos administrativos devem ser motivados, isto
é, devem ser expostos os motivos e justificativas que levaram aos atos administrativos. De modo
amplo:
[...] a cidadania fundamenta a exigência de motivação, uma vez que esta é essencial para
assegurar o efetivo controle da Administração, inclusive o controle popular, uma das
mais evidentes manifestações do exercício da cidadania. (ALEXANDRINO, p. 201, 2008)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), um dos principais instrumentos que garantem a
transparência da administração pública, estabelece em seu art. 48:
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e
leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões simplificadas desses documentos.

Não basta às instâncias governamentais apenas dar publicidade aos seus atos. As
informações colocadas à disposição da sociedade devem ser acessíveis, compreensíveis, claras,
consistentes e suficientes ao pleno exercício do controle social, tanto para o cidadão que o
realiza de forma incentivada e individualizada como para os órgãos representativos da sociedade.
Este é um dos maiores desafios para o setor público na atualidade.
É importante frisar que a população deve cobrar dos seus representantes a devida
transparência das contas públicas, assegurada pela LRF, pois quanto mais informada é uma
sociedade a respeito da vida em comunidade, melhor ela exercerá o controle social sobre as
ações dos governantes.
5 CONSELHOS SOCIAIS MUNICIPAIS

O controle social pode ser desempenhado de forma direta e individual, pelos cidadãos,
bem como pode ser exercido, coletivamente pelos Conselhos de Políticas Públicas. Segundo o
TCU (2013), as ações do controle social podem ser efetivadas, segundo a forma individual ou
coletiva da seguinte maneira:
Controle Social Individual: a) Verifica a execução de licitações, serviços, obras; b)
Pesquisa informações sobre prestação de contas, transferências de recursos e sua
aplicação; c) Denuncia irregularidades, manifesta desacordo com atos administrativos,
alerta quanto a possíveis prejuízos à sociedade, orienta os demais cidadãos quanto à
gestão dos recursos públicos levado a cabo pelos governantes. Controle Social exercido
pelos Conselhos: a) Função fiscalizadora: acompanhamento e controle dos atos
praticados pelos gestores públicos; b) Função mobilizadora: estímulo à participação
popular na gestão pública e disseminação de estratégias de informação para a sociedade
sobre políticas públicas; c) Função deliberativa: decidir sobre estratégias utilizadas nas
políticas públicas de sua competência; d) Função consultiva: emissão de opiniões e
sugestões sobre assuntos que lhe são correlatos. (Grifo nosso)
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O controle exercido pelos Conselhos de Políticas Públicas, “é garantido por meio de
normas que franqueiam o acesso dos membros de conselhos às informações financeiras e planos
em geral, inerentes à respectiva área de atuação dos conselhos [...]” (TCU, 2013, p.6). Eles são
criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental.
Os Conselhos gestores apresentam‐se como uma das formas de participação efetiva da
sociedade civil e consistem em um espaço no qual se concretiza uma nova relação entre o Estado
e a população na gestão do aparelho estatal. Representam uma das principais experiências de
democracia participativa no Brasil, englobando áreas como: saúde, educação, assistência social,
meio ambiente dentre outras.
“Os Conselhos são órgãos colegiados e paritários entre governo e sociedade.” (TCU, p. 7,
2013). Foram difundidos no Brasil, desde 1990, a partir de sua regulamentação constitucional.
A função deliberativa, aliada a situações normativas e controladoras, permitem aos
Conselhos Municipais um papel fundamental na construção do desenvolvimento social e
fortalecimento do poder local.
É importante salientar que os Conselheiros devem ser escolhidos sem que haja qualquer
interferência ou qualquer tipo de influência do Poder Executivo municipal.
Como se pode perceber os meios de controle social têm como pilar a fiscalização das
ações públicas, mas o seu papel é muito mais amplo. Visa, sobretudo, indicar caminhos, propor
ideias e promover a participação efetiva da comunidade nas decisões de cunho público.
Desde a instituição dos Conselhos Sociais, a legislação preconiza que “[...] para o
recebimento de recursos destinados às áreas sociais, os municípios devem criar seus Conselhos
Gestores Municipais.” (SILVA, p. 19, 2006).
Sobre a atuação dos conselhos gestores na condição de representações fiscalizadoras da
sociedade, a literatura demonstra que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que tais
instâncias se transformem em instrumentos efetivos no exercício do controle social. Santos
(2007, p.90), citado por Evangelista (2010, p. 19), destaca motivos da ineficácia dos Conselhos:
Dentre as razões de ineficácia dos controles promovidos pelos conselhos, podem ser
mencionados os seguintes fatores: falta de definição precisa das competências e
atribuições dos conselhos; ausência de instrumentos jurídicos de apoio às suas decisões;
falta de publicidade das informações necessárias para efetivar uma mobilização social
para acompanhamento e participação nesses Conselhos; reduzido nível de consciência
política da grande massa da população; carência técnico educacional dos conselheiros
para lidarem com informações de natureza jurídico contábil.

Por tais razões os conselhos sociais, na prática, não têm desempenhado efetivamente o
seu papel de construtor de uma sociedade mais democrática, tornando‐se assim, um mecanismo
meramente burocrático
Relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da União, apresentados como resultados
do Programa de Sorteios de Municípios e vários acórdãos do TCU, de caráter público na internet,
revelam que:
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[...] na maioria das vezes as referidas instâncias foram criadas apenas para permitirem
que entes federativos não sejam impedidos de receberem recursos federais, e que, após
a formalização, os conselheiros sequer se reúnem. (EVANGELISTA, p. 19, 2010).

Assim percebe‐se que os Conselhos Sociais têm funcionado apenas como símbolo de uma
sociedade democrática. Na maioria destes, não ocorrem reuniões periódicas e discussões sobre
metas, prioridades e diretrizes a serem estabelecidas no processo de planejamento.
5.1 Do Conselho Municipal do FUNDEB

A Lei Nº 293/2007, de 27 de fevereiro de 2007, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação ‐ Conselho do FUNDEB, do Município de São João dos
Patos/MA.
Tal lei estabelece as competências do conselho do FUNDEB:
Art. 5º. I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação do recursos do
Fundo; II – Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta
orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros
que alicerçam a operacionalização do FUNDEB; III – Examinar os registros contábeis e
demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos .repassados ou
retidos à conta do Fundo; IV – Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos
do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente; e V – Outras atribuições que
legislação específica eventualmente estabeleça; Parágrafo Único. O parecer de que trata
o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até
trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação de contas junto ao
Tribunal de Contas do Estado.

Infere‐se, portanto, que os Conselhos Municipais devem participar ativamente do
processo decisório, assim como do planejamento e execução das ações governamentais. Vale
salientar, que para isso ser possível é necessário que sejam realizadas reuniões ordinárias,
mensalmente, com a maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados
pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros
efetivos.
Algumas fiscalizações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União,
detectaram algumas falhas nestes conselhos, tais como: inexistência de estrutura física e
administrativa, ausência de acompanhamento da execução dos recursos do FUNDEB, ausência de
supervisão do Censo Escolar, não acompanhamento da elaboração da proposta orçamentária
anual do FUNDEB, falta de capacitação dos membros do Conselho do FUNDEB.
5.2 Do Conselho Municipal de Saúde

A Resolução nº 333 (BRASIL, 2003), define o Conselho de Saúde como um “órgão
deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo [...]”.
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São competências do Conselho municipal de Saúde, da cidade de São João dos Patos/MA,
segundo a Lei Nº 168 de 28 de abril de 1994:
Art. 2º I – Definir as prioridades de saúde; II – Estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde; III – Atuar na formulação de
estratégias e no controle de execução da política de Saúde; IV – Propor critérios para
programação e para execução financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde
acompanhando a movimentação e o destino dos recursos; V – Acompanhar, avaliar e
fiscalizar os serviços de saúde prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e
privadas integrantes do SUS no Município; VI – Definir critérios de qualidade para o
funcionamento dos serviços de saúde pública e privada no âmbito do SUS; VII ‐ Definir
critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as
entidades privadas de Saúde no que tange a prestação de serviço de saúde; VIII –
Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior; IX –
Estabelecer diretrizes quanto a localização e o tipo de unidades prestadoras de serviços
de saúde pública e privada, no âmbito do SUS; X – Elaborar seu Regimento Interno; XI –
Outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

Contudo, para que os Conselhos tornem‐se eficientes em sua atuação, faz‐se necessário
que os conselheiros sejam capacitados e treinados continuamente, como dispõe o inciso IV, art.
7º da lei citada acima. Além do mais, as reuniões deverão ser amplamente divulgadas, acessíveis
ao público e serem realizadas mensalmente.
6 CONCLUSÃO
Em todo o mundo, os governos vêm discutindo propostas de maximização do
desempenho das políticas públicas, ou seja, a busca do ótimo no setor público, a fim de que as
aspirações da sociedade sejam efetivamente traduzidas em bens e serviços de qualidade. Nesse
sentido, o controle social é um instrumento fundamental que insere uma gestão mais
participativa, eficiente e com ênfase nas políticas públicas.
Apesar dos avanços que vêm ocorrendo na Administração Pública brasileira, na qual há
cada vez mais a participação dos cidadãos no poder, é notório a necessidade de uma ampliação
de mecanismos que possibilitem à população perceber o quão importante é a sua participação
para o melhoramento da qualidade dos serviços públicos.
Para que possam fiscalizar de forma adequada e com clareza, os cidadãos devem ter
acesso a informações concisas, compreensíveis e consistentes, além do mais, as questões
levantadas nas reuniões também devem se fazer compreensíveis para facilitar a atuação dos
Conselhos.
Aliado a isso, os conselheiros precisam ser atores sociais ativos na luta pela elevação da
qualidade dos serviços públicos prestados à população e melhora dos indicadores sociais
relativos à saúde e à educação, e trabalhar juntamente aos demais cidadãos para o alcance de
uma sociedade mais justa e democrática.
Além disso, para que se possa otimizar os recursos públicos e atender com excelência aos
anseios da sociedade é imprescindível que os gestores estejam interligados ao Controle Social,
9
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agindo sempre com transparência, colocando a vontade social como fator de avaliação para
elaborar metas e estabelecer prioridades. Bem como é preciso capacitar periodicamente os
conselheiros de políticas públicas.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apontar os principais informação contábil deve ser suficientemente relevante
avanços na evidenciação da Contabilidade Pública com a para melhorar a qualidade das decisões de seus
implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, usuários, o que denota a necessidade de haver
destacando dois atributos na gestão pública, o controle compatibilidade em grau satisfatório entre o conteúdo
e a transparência . A Lei de Responsabilidade Fiscal dos relatórios contábeis e os objetivos dos seus
(LRF), como ficou conhecida a Lei Complementar nº 101, usuários. A pesquisa apontou que a LRF trouxe
de 4 de maio de 2000 pode ser considerada uma luz no exigências no que diz respeito à evidenciação contábil
meio da escuridão, uma vez que visa garantir o das contas públicas possibilitando um cenário de maior
controle e a transparência na gestão pública. Ao instituir transparência e controle dessas contas por parte dos
a necessidade de elaboração e publicação por meio seus usuários, mas o que se verifica, é que se privilegia
eletrônico de um conjunto de relatórios e um determinado tipo de usuário, e presume‐se que os
demonstrações contábeis, esse dispositivo legal “acende demais usuários serão atendidos pelas informações
uma luz diante dos olhos da sociedade”, possibilitando fornecidas. A pesquisa também constatou que na esteira
a instrumentalização do controle social. Adicionalmente, dos avanços jurídico‐institucionais, estão as Normas
através dos seus instrumentos e exigências, a LRF, Internacionais de Contabilidade (IPSAS), as Normas
incentiva o exercício da cidadania e participação. Como Nacionais de Contabilidade aplicadas ao Setor Público
procedimento metodológico, a pesquisa é de cunho (NBCASP 16), o Manual aplicado ao Setor Público
bibliográfico e documental, tendo a referida Lei editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (MCASP),
Complementar nº. 101/2000 e a Lei Federal nº. 4.320/64 que serão indispensáveis para que a contabilidade
como principais fontes primárias. O artigo se baseia na pública alcance ampla visibilidade pelos seus usuários.
dimensão pragmática, partindo do pressuposto que a
Palavras‐chave: Controle, Transparência, Contabilidade Pública.

ABSTRACT
This article aims to point out the major advances in
public accounting disclosure after implementation of the
Fiscal Responsibility Law, highlighting two attributes in
public management, control and transparency. The
Fiscal Responsibility Law (FRL), became known as the
Complementary Law No. 101 of May 4, 2000. It can be
considered a light in the darkness, as it seeks to ensure
the control and transparency in public administration. In
establishing, the preparation and publication of a set of
reports and financial statements by electronic media.
This legal instrument "turns on a light in the eyes of
society," allowing the instrumentalization of social
control. Additionally, through its instruments and
demands, LRF, encourages the exercise of citizenship
and participation. As a methodological procedure, this
research use for bibliographic and documentary
analysis, having Supplementary Law. 101/2000 and
Federal Law. 4.320/64 as principal source. The article is
based on the pragmatic dimension, assuming that
Keywords: Control, Transparency, Public Accounting.

accounting information must be sufficiently important
to improve the quality of the decisions of its members,
which demonstrates the need for compatibility between
content satisfactory degree of financial reporting and
the objectives of its users. The research demonstrated
that the LRF brought demands with regard to the
accounting disclosure of public accounts. This enabled
an environment of greater transparency and control of
these accounts by its users. However, it was found that
it favors a certain type of user, and it is assumed that
other users will be answered by the information
provided. The survey also found that among the legal‐
institutional advances, are the International Accounting
Standards (IPSAS), National Accounting Standards
applied to the Public Sector (NBCASP 16), the Public
Sector Handbook published by the National Treasury
(MCASP) , which will be indispensable for a wide range
visibility public accounting for their users.
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UMA LUZ NA ESCURIDÃO: A EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL SOB A ÉDIGE DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
1.

INTRODUÇÃO

O Brasil tem passado por profundas transformações nas áreas econômicas, política e social. A
necessidade de adaptações impostas pela velocidade com que às mudanças vêm acontecendo
causa transtornos e põe em cheque a capacidade das instituições públicas de funcionarem de
forma eficiente e atender as necessidades públicas.
Fatores como precário atendimento às demandas sociais, e excesso de burocracia contribuíram
de forma decisiva para o fortalecimento de uma imagem negativa da Administração Pública.
Surge assim a necessidade de se estabelecer uma nova relação entre Estado e sociedade,
buscando‐se alternativas que atendam aos anseios da população e, ao mesmo tempo, otimizem
a aplicação dos recursos públicos. Nos anos 80, The New Public Management, ou um novo
modelo de gestão pública, inspirando‐se no setor privado, traz a ideia de eficiência e formato
gerencial à Administração Pública. Neste contexto, tem‐se ainda o avanço tecnológico, o amplo
acesso à informação, a abertura dos mercados, entre outros fatores, que levaram os cidadãos a
reivindicarem melhores condições de vida e mais participação na gestão da res publica.
Alguns avanços são identificados dentro da perspectiva de mudanças na relação Estado‐
sociedade. Dentre estes, a iniciativa de se estabelecer a transparência dos atos públicos exigindo
um maior grau de accountability (responsabilização) do sistema. Entre os instrumentos legais, a
Lei 4.320/64 já anunciou a transparência dos atos da administração pública e sua importância,
ressaltando, entre outras coisas, a necessidade de se aplicar os recursos públicos de forma eficaz
e eficiente. Alguns aspectos foram reforçados na Constituição Federal de 1988, principalmente
no que diz respeito às competências nos diversos âmbitos de governo e a obrigatoriedade de
prestação de contas, além de vários artigos dedicados exclusivamente ao orçamento público.
Tida como revolucionária na instituição de limitadores ao endividamento público e ao controle
dos gastos com pessoal na Administração pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser
entendida como um esforço dos legisladores em resgatar a moralização da Administração
Pública. Esta lei fixa novos parâmetros para a gestão dos recursos e, principalmente, reforça a
importância do planejamento, da transparência dos atos e da prestação de contas, como já
mencionado.
Diante desse breve contexto, este artigo tem como objetivo apontar os principais avanços na
evidenciação da Contabilidade Pública com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
destacando dois atributos na gestão pública, o controle e a transparência
Como procedimento metodológico, a pesquisa foi de cunho bibliográfico e documental, tendo a
Lei Complementar nº. 101/2000 e a Lei Federal nº. 4.320/64 como principais fontes primárias. A
coleta de dados baseou‐se na técnica de pesquisa denominada documentação direta e indireta. A
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pesquisa documental utilizada foi de fonte principal contemporânea e teve como principais tipos
de documentos: escritos oficiais, parlamentares, estatísticos e publicações administrativas. As
principais fontes de documentos a serem pesquisadas são: estatísticas, arquivos públicos e
particulares. Ainda como suporte metodológico e teórico, a pesquisa tem um direcionamento
pragmático sob o ponto de vista contábil, baseando‐se na afirmação de que a Contabilidade é
uma linguagem e consequentemente origina um processo de comunicação contínuo entre
entidade e ambiente, e que as informações contábeis devem ser suficientemente relevantes para
melhorar a qualidade das decisões de seus usuários.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS PRINCÍPIOS DE TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS
O acompanhamento da gestão fiscal e a verificação do rigoroso cumprimento dos preceitos da
LRF efetivar‐se‐ão pela transparência a ser dada aos atos praticados pelos chefes públicos por
meio da elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária,
prestação de contas anuais, relatórios bimestrais de Execução Orçamentária ‐Relatório Resumido
de Execução Orçamentária‐ RREO e o relatório quadrimestral de Gestão Fiscal ‐Relatório de
Gestão Fiscal‐RGF (arts. 48 e 49 da LRF).
Ressalta‐se que para o último bimestre e quadrimestre da cada exercício financeiro, o RREO e
RGF deverão ser elaborados em atendimento aos dispositivos contidos nos art. 53 e art. 55 da
LRF, respectivamente. Todos estes documentos deverão ser divulgados, inclusive em meio
eletrônico de amplo acesso público, e permanecerão disponíveis durante todo exercício, no
âmbito tanto do respectivo Poder Legislativo, como do órgão técnico responsável por sua
elaboração.
A transparência tem como objetivo prestar contas não apenas com os órgãos competentes, mas
também, acima de tudo, informar a população de como os recursos estão sendo administrados.
A LRF aborda a transparência objetivando “dar efetividade ao principio da publicidade, norteador
das ações da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qual dos poderes da União,
Estados, DF e dos Municípios” (CRUZ, 2002, p. 22). Ainda sobre essa Lei, Silva (2003) ratifica que:
A LRF estabelece como instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive por meio eletrônico de acesso ao público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e o
relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, bem como as versões simplificadas
desses documentos (SILVA, 2003, p. 54).

Sobre a responsabilidade, esta visa fazer com que o gestor público cumpra o que está
estabelecido na Lei, sob pena de sofrer sanções legais. “Reveste a qualidade de ser responsável,
portanto, a condição de responder por determinado evento sobre o qual incida a regra desta lei”
(CRUZ, 2002, p. 22).
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2.2 CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA: O PAPEL DA EVIDENCIAÇÃO
CONTÁBIL
O controle social pode ser entendido como o exercício do direito de fiscalização, por intermédio
da participação popular, da atividade pública quanto à eficiência e à observância dos limites
estabelecidos pela Constituição. Ressalta‐se ainda que a população também exerce o papel de
controle externo, sobretudo com a introdução da instrumentalização do controle social instituído
pela Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público n.16.2 (NBCASP 16.2) editada
em 2008.
Segundo Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público n.16.1 (NBCASP 16.1)
editada em 2008, o controle social é um compromisso que deve servir à sociedade:
Instrumentalização do Controle Social é o compromisso fundado na ética profissional que pressupõe o exercício
cotidiano de fornecer informações que sejam compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de sua
soberana atividade de controle do suo de recursos e patrimônio público pelos agentes público (NBCASP 16.1,

2008).
Assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público (NBCASP 16), a LRF
vem empreendido esforços para que as demonstrações, formulários e relatórios contábeis,
cheguem à coletividade com a clareza necessária.
O artigo 48 da LRF em seu parágrafo único define os instrumentos de fiscalização para os
cidadãos. Estes instrumentos, os quais já foram citados permitem que a sociedade avalie o
desempenho e a competência dos seus gestores públicos da mesma forma que uma empresa
privada permite aos seus investidores/acionistas avaliar os seus gestores no âmbito da iniciativa
privada.
Outro importante tópico a ser considerado no estudo deste artigo refere‐se ao seu parágrafo
único, a saber:
Art. 48. [...]
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Vale ressaltar que as audiências públicas contribuem para a participação dos cidadãos permitindo
assim que o planejamento das ações públicas esteja voltado para as reais necessidades da
população. Ainda podemos destacar que a participação na elaboração de tais propostas
possibilita um maior acompanhamento de sua execução.
Assim como a evidenciação contábil privada é instrumento de tomada de decisão acerca dos
investimentos de terceiros e investidores/acionistas no patrimônio da entidade, as
demonstrações da Contabilidade Pública transformam‐se em ferramentas de uso dos cidadãos
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para avaliarem o melhor uso dos recursos recebidos, pelos gestores, das três esferas
governamentais para o cumprimento da missão da entidade pública.
Quando se analisa os objetivos da LRF, que vem ao encontro dos objetivos da contabilidade. Essa
nova visão caracteriza a contabilidade como um sistema de informação e comunicação com
feedback onde se pode destacar principalmente a transparência e as informações da gestão
pública aos usuários internos e externos interessados. Nesse exato sentido é que a dimensão
pragmática considera que a informação contábil deve ser suficientemente relevante para
melhorar a qualidade das decisões de seus usuários, o que vem a significar a necessidade de
compatibilidade em grau satisfatório entre o conteúdo dos relatórios contábeis e os objetivos de
seus usuários.
Diante das novas exigências da LRF, parece‐nos estar diante de um novo ambiente de gestão
pública cuja tônica são controle e transparência, o que impõe uma “responsabilidade contábil”
mais acirrada no setor público. Sobre esse aspecto, Cruz (2000) define que:
[...] a “responsabilidade contábil” objetiva a promoção de feedback que o gerente do centro de
responsabilidade possa usar para exercer o controle necessário das atividades do centro. Esse controle das
partes tem por objetivos promover um resultado sinérgico para a entidade como um todo (Cruz, 2000, p. 50).

As demonstrações contábeis são elementos essenciais no processo de evidenciação, e
consequentemente principais fontes para a efetivação do processo de comunicação e
informações úteis e confiáveis à sociedade. As demonstrações contábeis e relatórios gerenciais
do setor público não devem ter como única finalidade da apresentação de receitas e despesas,
superávits ou déficits, mas devem promover informações para auxiliar o controle de funções
sociais, tais como: a) cumprimento de leis e regulamentações governamentais; b) a prevenção de
fraudes em vários contextos; c) relações gestores‐empregados e; d) preparação de estatísticas
em atividades econômicas, financeiras e sociais para uso de todas as partes interessadas.
Sobre a função social da Contabilidade aplicada ao Setor Público, a Norma Brasileira de
Contabilidade aplicada ao Setor Público n.16.1 (NBCASP 16.1) editada em 2008 preconiza que:
A função social da contabilidade aplicada ao setor público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da
administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à
instrumentalização do controle social. (NBCASP 16.1, 2008)

Então, é com esse espírito que, tanto a LRF quanto as NBCASP buscam elucidar os instrumentos
de evidenciação contábil e o modus operandi da gestão pública na sua dimensão financeira.
2.3 LRF E A EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL NO SETOR PÚBLICO
A evidenciação é um dos principais objetivos da ciência contábil, afinal a contabilidade seja no
setor privado ou setor público precisa garantir que as suas informações sejam tempestivas, úteis
e fidedignas. Evidenciação Contábil ou Disclosure significa, de forma simplificada, mostrar aos
usuários (internos e externos) um conjunto de informações que são necessárias ao atendimento
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dos seus objetivos, consequentemente permitindo que entre as alternativas que lhe são
apresentadas eles possam escolher a melhor. Nesse sentido, a LRF foi fundamental.
A Lei tornou obrigatória a definição de metas fiscais anuais para os três exercícios seguintes;
mecanismo de compensação para despesas de caráter permanente (o governo não poderá criar
uma despesa continuada por prazo superior a dois anos sem medicar uma fonte de receita ou
uma redução de outra despesa) e o mecanismo para controle das finanças públicas em anos de
eleição (a Lei impede a contratação de operadores de crédito por antecipação de receita e proíbe
o aumento das despesas com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato). Nesse
último caso, a LRF deu um fim no que se denominava “teoria das terras arrasadas”, em que o
gestor público, ao finalizar seu mandato, deixava o endividamento instalado. Nesse sentido, um
dos principais objetivos da LRF é fortalecer o processo orçamentário como peça de
planejamento, prevenindo desequilíbrios indesejáveis, além de buscar a transparência na gestão
pública, importante instrumento para o controle social dos gastos públicos. A LRF também
determinou a utilização de procedimentos transparentes para a elaboração, aprovação e
implantação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei Orçamentária Anual e das
prestações de contas anuais. Será divulgada, inclusive pela internet, a síntese das propostas, leis
e prestações de contas, buscando tornar transparentes os objetivos, metas e resultados da
gestão fiscal (esperados e verificados).
2.4 PARA QUEM EVIDENCIAR? PARA QUE EVIDENCIAR? O QUE EVIDENCIAR? COMO
EVIDENCIAR?
Essa pergunta pode provocar muitas alterações na quantidade e no tipo de informação a ser
fornecida pela entidade. O que se verifica, na prática, é que se privilegia um determinado tipo de
usuário, elabora‐se um conjunto de evidenciação para atendê‐lo e presume‐se que os demais
usuários serão atendidos pelas informações fornecidas.
A evidenciação contábil é a grande questão colocada sob o enfoque ético, haja vista que a
informação é um bem público e de grande utilidade para sociedade. Quando se analisa essa
complexa discussão sob o aspecto da Contabilidade Pública há de se perguntar: Quem são os
usuários da informação contábil pública? Evidenciar para cumprir uma lei é algo difuso quando
requisitos como transparência, controle e responsabilidade social na administração pública estão
em jogo. Evidenciar para que? Para:
. Mostrar a capacidade, habilidade e competência dos gestores públicos;
. Demonstrar o perfil ético dos gestores e funcionários públicos;
. Apresentar a contribuição da comunidade na gestão da entidade pública;
. Permitir o controle pelos Tribunais de Contas das ações dos gestores;
.Evidenciar o desenvolvimento social e econômico alcançado pelo cumprimento da
missão da entidade.
Os métodos de divulgação utilizados cumprem esses objetivos? Atendem as necessidades de
tomada de decisão do conjunto de usuários considerados?
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Divulgar, sob o enfoque amplo, representa ‘torna algo conhecido, público’. Na Contabilidade, a
divulgação da informação contábil está diretamente relacionada com as informações que são
publicadas. Podem‐se obter informações através da própria entidade e dos canais externos que
se encontram no ambiente. Diante disso surge um questionamento: Qual a quantidade de
informações que a entidade deve divulgar?
“Evidenciar: tornar evidente; provar, demonstrar. Pôr‐se em evidência; distinguir‐se, salientar‐se”
(Michaelis, 1998 p.915). No sentido contábil, evidenciação pode ser entendida como
demonstrações da situação econômico‐financeira e patrimonial de uma empresa, realizada com
base nas informações advindas dos registros contábeis, seja através das demonstrações
obrigatórias de publicação, seja através dos mais variados tipos de relatórios emitidos pelos
contabilistas. No setor público não é diferente, essas demonstrações devem espelhar a situação
do ente público.
Há varias formas de divulgar. Considerando‐se a evidenciação sob o enfoque amplo Hendriksen e
Breda (1999, p. 524), eles destacam características dos métodos mais comuns de divulgação.
Para os autores, as demonstrações devem conter: 1) Formato e disposição das demonstrações
formais; 2) Terminologia e apresentações detalhadas; 3) Informação entre parênteses; 4) Notas
explicativas; 5) Demonstrações e quadros complementares; 6) Comentários no parecer de
auditoria e 7) Carta do presidente do conselho de administração. A escolha do método de
divulgação, de acordo com Hendriksen e Breda (1999, p. 524) “[...] depende da natureza da
informação e de sua importância relativa”. Desse modo, o formato das demonstrações contábeis
deve buscar evidenciar as informações mais relevantes e significativas, as quais devem aparecer
em mais de uma demonstração contábil mostrando uma visão ampla do sistema de informação
contábil.
A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu um conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias
descritas nos arts. 52, 53, 54, 55 e 72, a serem utilizadas pelos municípios para seu cumprimento,
quando da prestação de contas ao órgão auxiliar de fiscalização externa (Tribunal de Contas dos
Municípios ou Estados) para emissão de parecer sobre a gestão fiscal responsável. Os anexos
estão classificados em dois grupos, a seguir:
1) Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
A Constituição Federal/88, em seu art. 165, afirma que “o Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o enceramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária”.
Assim, disciplinada pela LRF e pela Portaria STN n° 560/2006, o relatório abrangerá todos os
poderes e o Ministério Público e sua composição se dará por meio dos seguintes demonstrativos
da tabela 1.
Tabela 1‐ Demonstrativos exigidos pela LRF e Portaria STN n° 560/2006





Anexo I – Balanço Orçamentário;
Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção;
Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
Anexo IV – Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência

Social;
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 Anexo V – Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores
Públicos;
 Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Nominal;
 Anexo VII – Demonstrativo Primário do Resultado Primário – Estados, Distrito Federal e Municípios;
 Anexo VIII – Demonstrativo do Resultado Primário da União;
 Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
 Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
 Anexo XI – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
 Anexo XII – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social.
 Anexo XIII – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos;
 Anexo XIV – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
 Anexo XV – Demonstrativo das Despesas com saúde;
 Anexo XVI – Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos Líquida e das Despesas próprias com Ações
e Serviços Públicos de Saúde;
 Anexo XVII – Demonstrativo das Parcerias Público‐Privadas;
 Anexo XVIII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
2) Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
A LRF em seu art. 54, disciplina que ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos
poderes e órgãos referidos em seu art. 20 o relatório de gestão fiscal, de acordo com a Portaria
n° 559/2006 do STN, o relatório será elaborado por cada Poder e pelo Ministério Público e sua
composição se dará, por meio dos anexos da tabela 2.
Tabela 2‐ Demonstrativos a serem divulgados quadrimestralmente







Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada;
Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito;
Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
Anexo VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar;
Anexo VII – Demonstrativo dos Limites;


Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

O que se observa no conjunto de demonstrações contábeis exigidos pela LRF, destacando‐se o
grupo de demonstrações que compõe o relatório resumido da execução orçamentária e o
relatório de gestão fiscal, é que, apesar das informações serem relevantes e apresentarem
correlações entre si, elas precisam ser compreensíveis e acessíveis para que os usuários que
busquem informações da administração pública as tenham de forma clara. Para que a
compreensibilidade específica de cada usuário seja alcançada.
A relação custo/benefício na evidenciação das contas públicas também é um aspecto tratado na
LRF. O custo de publicação de uma evidenciação compreensível, e possivelmente utilizada, faz o
seu benefício ser superior aos seus custos. Um dos principais objetivos da LRF se configura nas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

publicações de evidenciações contábeis da administração pública. Isso inspira, sobretudo, um
avanço na noção de cidadania e responsabilidade social proporcionado pelo princípio da
transparência, pilastra basilar da gestão pública. Portanto as evidenciações devem permitir a
sociedade à compreensão das informações publicadas acerca da gestão pública, para que este
objetivo seja alcançado.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações humanas se refletem em todos os aspectos existentes no mundo, sejam estes de cunho
econômico, financeiro, social, tecnológico. Esses aspectos também são observados na
administração pública ao se nomear um gestor público. Apesar de todo o conjunto normativo
que vincula seus atos, o gestor precisa cumprir um conjunto de exigências legislativas dos mais
variados níveis. Este pode ser o primeiro passo para a eficiência da gestão pública.
No Brasil, os casos de eficiência e eficácia se avolumam em processos e notícias nos meios de
comunicação conduzindo a gestão pública ao crédito com a sociedade. Visando buscar a
aplicação da democracia, dos seus princípios e moralização surge a Lei de Responsabilidade Fiscal
instituindo instrumentos de controle social e transparência na gestão pública.
A análise de muitos dos seus dispositivos mostra a sua pertinência e eficácia na instituição de
limitadores ao endividamento público, controle de gastos com pessoal, estabelecimentos de
critérios de responsabilização com o vértice de garantir o equilíbrio planejado das contas
públicas. Seus instrumentos pretendem ser compreensíveis e interpretáveis para vários usuários
que queiram suas informações para cada tipo de necessidade específica sobre a gestão pública.
A transparência e o controle social para alcançar sua efetividade precisam atender aos diversos
requisitos dessa Lei, tida como revolucionária na gestão fiscal pública.
Nessa esteira de avanços na dimensão jurídica‐contábil, além dos grandes marcos que foram a
Lei 4320/64 e a LRF de 2000, estamos diante de um cenário de convergência às Normas
Internacionais de Contabilidade, iniciada no setor privado e estendendo‐se ao setor público
(IPSAS), a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público (NBCASP 16)
e o Manual aplicado ao Setor Público, criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (MCASP), que já
se encontra na sua 5ª edição, com a minuta da 6ª edição a ser aprovada em julho/2014.
A compreensibilidade da informação contábil na área pública, diante da diversidade de usuários,
torna‐se de grande importância para o exercício da cidadania em nosso país, principalmente em
regiões mais carentes. A terminologia utilizada na elaboração dos relatórios e demonstrações
contábeis está nos meios de comunicação. Esses instrumentos de evidenciação contábil aos
serem publicados pretendem ser compreensíveis e úteis para a tomada de decisão dos diversos
usuários. Diante dessas considerações surge uma questão para pesquisas futuras: A
compreensibilidade dos cidadãos em relação a prestação de contas públicas é, no geral,
satisfatória?
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Sugere‐se, portanto a publicação de balanços sociais, informações quantitativas, não‐monetárias,
gráficos, informações qualitativas e com uma linguagem que alcance os usuários ,os mais
diversos. Alguns pesquisadores podem se perguntar: substituir terminologias? A ciência não
existe para servir ao homem e sua evolução? Será?
4.
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RESUMO
Com base no crescimento significativo do segmento de
panificação brasileiro e pela necessidade das empresas
desse setor de conquistar soluções para aperfeiçoar
seus processos a fim de evitar desperdícios e manter a
competitividade, o presente artigo teve como objetivo
apresentar a relação da gestão de recursos materiais
com a gestão da produção de pão e os derivados de seus
insumos em uma padaria da cidade de João Pessoa‐PB.
Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma
pesquisa de natureza aplicada com abordagem
qualitativa. O universo de estudo foi composto por
todos os funcionários da padaria que totalizaram 09
(nove) pessoas, sendo 07 colaboradores e 02
gestores/proprietários da padaria. Já para a coleta dos

dados, foram realizadas observações na padaria,
entrevistas estruturadas e questionários contendo 10
questões fechadas com respostas obtidas através da
escala de Likert. Como resultado, foi possível constatar
que o processo de compra é realizado sem
planejamento. As compras são feitas a partir da falta da
matéria‐prima. Em relação aos níveis de estoque, foi
constatado que há facilidade de encontrar os itens
dentro do depósito, o que indica que os mesmos estão
bem organizados. Entretanto, há dificuldade de
controlar os níveis de estoque. E por fim, no que diz
respeito à armazenagem de insumos, verificamos que os
itens são facilmente encontrados no estoque, mas que
não há um controle de entrada e saída dos mesmos.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão de Materiais, Níveis de Estoques, Armazenagem, Padaria.

THE INTERFACE OF MATERIALS MANAGEMENT WITH THE PRODUCTION OF BREADS AND
DERIVATIVES – A CASE STUDY
ABSTRACT
Based on the significant growth of the Brazilian bakery
segment and the need for companies to win that
solutions to improve their processes to avoid waste and
maintain competitiveness, the industry present article
aims to show the relationship of the management of
material resources with managing the production of
bread and derivatives of their inputs in a bakery in the
city of João Pessoa‐PB. To achieve the proposed
objectives, a research of an applied nature with a
qualitative approach was performed. The study universe
was composed of all bakery employees totaling nine (09)
persons, with 07 employees and 02 managers/owners of
the bakery. As for data collection, observations at the
bakery, structured interviews and questionnaires
containing 10 closed questions with responses obtained

through the Likert scale were performed. As a result, it
was found that the buying process is carried out without
planning. Purchases are made from the lack of raw
materials. In relation to inventory levels, it was found
that there is ease of finding items within the warehouse,
which indicates that they are well organized. However, it
is difficult to control inventory levels. Finally, with regard
to the storage of inputs, we find that the items are easily
found in stock, but there is not a control input and
output thereof.

KEY‐WORDS: Materials Management, Inventory Levels, Storage, Bakery.
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A INTERFACE DA GESTÃO DE MATERIAIS COM A PRODUÇÃO DE PÃES E SEUS DERIVADOS –
UM ESTUDO DE CASO
INTRODUÇÃO
Empresas do segmento alimentício necessitam conquistar soluções para aperfeiçoar seus
processos sem desperdício. Para um sistema de produção eficaz, se faz necessário uma perfeita
interface com a gestão de recursos materiais para que as próprias empresas e seus produtos se
tornem mais competitivos no mercado. Conceitualmente, a administração de recursos materiais
destina‐se a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais
imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade
necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Este conceito fundamenta esse estudo na
medida em que na transformação do pão e seus derivados, não se pode pressupor interrupção
ou falta de matéria‐prima, incorrendo em perda total do que se está a ser produzido.
Sendo objetivo desta pesquisa identificar a relação entre a gestão dos recursos materiais
e a gestão da produção de pão e os derivados de seus insumos, este trabalho buscou responder
ao seguinte questionamento: Como configura a relação entre a gestão de recursos materiais e a
gestão da produção de pão e os derivados de seus insumos em uma padaria da cidade de João
Pessoa?
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em uma indústria de panificação, localizada no bairro de
Mangabeira, na cidade de João Pessoa‐PB. Para alcançar os objetivos propostos ao estudo,
realizamos uma pesquisa de natureza aplicada com abordagem qualitativa.
Quanto aos objetivos, foi descritiva e explicativa, onde observou, registrou e analisou as
variáveis da gestão de recursos materiais e seu relacionamento com a produção de pão e os
derivados de seus insumos para então, fazer uma relação com os efeitos causados na produção.
Posteriormente, este estudo buscou identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência
dessas variáveis e explicar a razão de sua ocorrência.
Para reforçar seu embasamento teórico foi realizada pesquisa bibliográfica e documental.
Também foi realizada uma pesquisa de campo, com o levantamento de dados na empresa
escolhida. E por ter se concentrado em apenas um objeto de estudo (padaria), realizou‐se uma
pesquisa bem detalhada, que a caracteriza também como um estudo de caso, que conforme Gil
(2010, p. 37), “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira
que permita seu amplo e detalhado conhecimento”.
Ainda, por estudar apenas um objeto e a partir dele chegar a conclusões generalizadas de
um todo, a pesquisa foi baseada no método indutivo. O universo de estudo foi composto por
todos os funcionários da padaria (7 pessoas) e pelos gestores (2 pessoas). Para a coleta dos dados
analisados, foram realizadas observações no local objeto de estudo, entrevistas estruturadas e
questionários fechados com aplicação direta segundo a escala de likert. Os dados obtidos foram
analisados de forma qualitativa, sendo utilizado para o tratamento dos dados o software Excel
2010, onde foi realizado através de frequências e percentuais, expostos em gráficos e analisados
a luz das teorias abordadas neste estudo.
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ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
Independente do segmento e do tipo de processo produtivo realizado em uma empresa,
sempre haverá um fluxo contínuo de entrada, transformação e saída de produtos ou serviços. Os
materiais são modificados gradativamente no decorrer deste fluxo, e com isso recebem
diferentes classificações. Para Chiavenato (2005), as principais classificações são: matéria‐prima,
materiais em processamento, materiais semi‐acabados, materiais acabados e produtos acabados.
Todos os materiais devem ser administrados de acordo com as necessidades da organização.
Segundo Chiavenato (2005), a administração de recursos materiais envolve a totalidade dos
fluxos de materiais da empresa, desde a programação de materiais, compras, recepção,
armazenamento no almoxarifado, movimentação de materiais, transporte interno e
armazenamento no depósito de produtos acabados. Tendo em vista essa necessidade, a
administração de recursos materiais se preocupa em manter os níveis adequados de estoque
para evitar gargalos na produção devido à falta de uma matéria‐prima ou ainda a fim de diminuir
os custos com a armazenagem desse material.
FUNÇÃO COMPRAS
Chiavenato (2005) salienta que a função compras consiste em todo o processo de
localização de fornecedores e fontes de suprimento, aquisição de materiais por meio de
negociações de preço e condições de pagamento, bem como o acompanhamento de processo
(follow‐up) junto aos fornecedores escolhidos e o recebimento do material comprado para
controlar e garantir o fornecimento dentro das especificações solicitadas. Para Baily et al. (2000),
a atividade de compras é um procedimento pelo qual as empresas determinam os itens a serem
comprados, identificam e comparam os fornecedores disponíveis, negociam com as fontes de
suprimentos, firmam contratos, elaboram ordens de compra e finalmente, recebem e pagam os
bens e serviços adquiridos.
É relevante considerar no que diz respeito à função compras e a forte competição
existente no mercado, a aquisição de produtos e/ou serviços pode representar um diferencial
competitivo para as organizações, levando a redução de custos e até um aumento nos lucros. Os
fatores quando, quanto e como comprar, passaram a ser determinantes para a continuidade das
empresas no mercado competitivo (MARTINS & ALT, 2001).
Já para Arnold (2009) a função compras é um processo muito amplo que acaba por
envolver a todos na organização. É necessário que o setor compras tenha interação direta com os
demais setores da organização, para que as aquisições possam realmente trazer lucros para a
empresa. Segundo Moraes (2005) o departamento de compras também pode assumir vários
outros papéis. Um deles está relacionado com a negociação de preços com os fornecedores. Essa
negociação determinará o preço final dos produtos e, portanto, a competitividade da empresa.
Por estas abordagens levantadas, pode‐se entender que há também uma forte relação
entre o setor de compras e os níveis de estoque e é competência deste setor, manter o mais
equilibrado possível à quantidade de materiais a serem comprados para que os demais setores
da empresa tenham as necessidades de materiais supridas. Pelo exposto, é considerado
importante obter a otimização do investimento, aumentando o uso eficiente dos meios
financeiros e minimizando as necessidades de capital investido em estoques (DIAS, 2005). Ainda
de acordo com o autor, esta é uma questão delicada e que está diretamente ligada à
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administração de compras, pois níveis de estoque, apesar de significarem uma segurança de que
a produção não precisará sofrer interrupções, demandam custos na maioria das vezes alto para a
empresa, pois precisam ser armazenados e controlados constantemente.
É observado no contexto da administração de recursos materiais que as empresas cada
vez mais têm dado uma atenção especial ao processo de compras, pois este sendo eficaz pode
trazer dentre outros aspectos a redução de custos para a empresa, e neste sentido, cabe aos
responsáveis por tal processo estarem atentos aos custos de aquisição sempre considerando o
volume e a qualidade (DIAS, 2005).
ARMAZENAGEM DE MATERIAIS
A partir da literatura compreendida, a armazenagem é onde se guarda com segurança e
preservação, o item a ser utilizado no processo de produção. Observa‐se que na atualidade, o
processo de armazenagem em algumas organizações ocorre de forma inadequada, o qual pode
ser identificado através de um mau acondicionamento de insumos, materiais acabados ou dos
materiais em processamento, e dessa forma, acabam gerando desperdícios.
Segundo Viana (2009), o objetivo primordial do armazenamento é utilizar o espaço físico
nas três dimensões, comprimento, largura e altura, de maneira mais eficiente possível. As
instalações do armazém devem proporcionar a movimentação rápida e fácil de suprimentos
desde o recebimento até a expedição.
Ainda de acordo com o mesmo autor, alguns fatores deverão ser analisados ao gerenciar
o processo de armazenagem dos itens, como: determinação de local e layout adequado; política
de preservação; ordem, arrumação e limpeza constante. Esses fatores contribuem para a
obtenção da máxima utilização do espaço; a efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de
obra e equipamentos); e para máxima proteção aos itens estocados e boa organização.
Francischini e Gurgel (2010, p. 209) ressaltam que “a movimentação e os transportes de
material classificam‐se conforme as atividades funcionais que neles será aplicada. São elas:
granel; carga unitária; embalagens; armazenamento; vias de transporte e analise de dados”.
Sendo assim, a correta armazenagem dos materiais visa usar o transporte físico disponível
no armazém de forma organizada e eficiente, permitindo a movimentação adequada dentro do
depósito. Com isso, o administrador diminuirá os custos no processo e obterá um controle sobre
cada item armazenado.
A realização de uma operação eficiente de armazenagem depende muito da existência
de um bom layout, que determina, tipicamente, o grau de acesso ao material, os
modelos de fluxo de material, os locais de áreas obstruídas, a eficiência da mão de obra
e a segurança do pessoal e do armazém (VIANA, 2009, p. 309).

Na visão de Viana (2009) os objetivos do layout dentro de um armazém devem: assegurar
a utilização máxima do espaço; propiciar a mais eficiente movimentação de materiais; propiciar a
estocagem mais econômica em relação às despesas de equipamento, espaço, danos de materiais
e mão de obra do armazém e fazer do armazém um modelo de boa organização.
Além de todos esses objetivos expostos à metodologia geral, o projeto de um layout de
um armazém consiste em cinco passos que conforme Viana (2009) são: definir a localização de
todos os obstáculos; localizar as áreas de recebimento e expedição; localizar as áreas primárias,
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secundárias, de separação de pedidos e de estocagem; definir o sistema de localização de
estoque; e avaliar as alternativas de layout do armazém.
Além de levar em consideração esses cinco passos no layout de armazenagem, existem
alguns critérios que segundo Viana (2009) também são importantes tais como: fragilidade;
combustibilidade; volatização; oxidação; explosividade; intoxicação; radiação; corrosão;
inflamabilidade; volume; peso e forma dos materiais.
Ainda segundo Viana (2009), outros critérios que também podem ser observados são:
Armazenagem por agrupamento que facilita as tarefas de arrumação e busca, mas nem sempre
permite o melhor aproveitamento do espaço; Armazenagem por tamanhos, que permite um
bom aproveitamento do espaço; Armazenagem por frequência, que visa armazenar tão próximo
quanto possível da saída os materiais que tenham maior frequência de movimento;
Armazenagem especial, onde se destaca o ambiente climatizado destinado a materiais cujas
propriedades físicas exigem tratamento especial, como os produtos inflamáveis que devem ser
armazenados em ambientes próprios e isolados, projetados sob‐rígidas normas de segurança e os
produtos perecíveis que devem ser armazenados segundo o método FIFO (First in First Out), ou
seja, primeiro que entra primeiro que sai.
De acordo com o que foi exposto, pode‐se observar como a armazenagem é de suma
importância para toda e qualquer empresa, e que de acordo com os tipos de materiais, a
armazenagem deve levar em consideração alguns critérios para que se torne eficiente.
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE
A literatura consultada aponta em tempo passado que não havia tanta preocupação com
o gerenciamento dos estoques, e sim com a condição de sua existência nos moldes quantitativos
especificamente. Os custos de estocagem, pedido e oportunidade não eram levados tão à risca.
Notadamente, frente à nova modelagem empresarial, as organizações atuais entendem a
necessidade de se manter apenas a quantidade estritamente necessária de material em estoque
a fim de eliminar esses gastos e também os possíveis desperdícios. Nesse contexto, a gestão de
estoque é um elemento gerencial essencial na administração atual.
Segundo Chiavenato (2005) as principais funções do estoque são:
1) Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de: demora
ou atraso no fornecimento de materiais; sazonalidade no suprimento; riscos de
dificuldade no fornecimento;
2) Proporcionar economias de escala: por meio da compra ou produção em lotes
econômicos; pela flexibilidade do processo produtivo; pela rapidez e eficiência no
atendimento às necessidades.
Para essa perspectiva, surgiu o controle de estoque, que busca suprir a necessidade das
organizações de controlar melhor o seu material. A literatura remete que, esse controle era
realizado manualmente, por meio de fichas. Na atualidade, com os avanços tecnológicos, o
controle de estoque aprimorou‐se, sendo as fichas substituídas por mecanismos informatizados.
Existem diversos tipos de estoques, que podem variar de acordo com o porte da empresa,
suas atividades ou produtos. Para Filho (2006), os principais tipos de estoques existentes em
empresas industriais, são: Estoques de matérias‐primas: Constituídos geralmente por materiais
brutos destinados a transformação. Estoques de produtos em processo: Consistem basicamente
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de todos os itens requisitados, necessários à montagem ou fabricação do produto final, que
ainda se encontram no diversos estágios de produção. Estoques de produtos acabados:
Constituídos por materiais ou produtos em condições de serem vendidos. Estoque operacional:
Formados por peças sobressalentes ou componentes, lubrificantes ou quaisquer materiais
destinados à manutenção, reparos ou substituições, a fim de evitar possíveis interrupções na
produção por quebra ou defeito dos equipamentos. Estoques de materiais administrativos:
Constituídos por materiais utilizados nas áreas administrativas (papel, impressos, formulários,
etc.) destinados ao desenvolvimento das atividades da organização.
Considerando a abordagem de gerenciamento de estoque, “em qualquer que seja o
método, é fundamental a plena observância das rotinas em prática a fim de se evitar problemas
de controle, com consequências no inventário, que redundam em prejuízos para a empresa”.
(VIANA, 2002, p. 361). Entendendo que, dessa forma, para conseguir um bom controle de
estoque, é necessário ter um bom e confiável sistema que lhe auxilie na administração de todo o
fluxo de material que passa pela empresa.
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Para obter os resultados da pesquisa foi realizada uma aplicação direta mediante
questionários contendo 10 questões, sendo 05 questões de percepção dos colaboradores e
gestores da empresa acerca da Gestão dos Recursos Materiais e sua relação com o processo
produtivo do pão francês, enquanto as outras 05 de ação tiveram como objetivo verificar a
aplicabilidade da Gestão destes recursos no processo produtivo de acordo com a literatura
consultada. Pelo exposto, a seguir temos o gráfico 1 tabulado a partir das questões 01, 03, 05, 07
e 08.

Gráfico 1 – A percepção dos colaboradores e gestores acerca da relação da gestão
de recursos materiais com a produção de pão francês e derivados de seus insumos
A Q1 buscou verificar o conhecimento dos colaboradores e gestores acerca da
preocupação da gestão de recursos materiais em manter os níveis adequados de estoque a fim
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de evitar paradas no processo produtivo ou ainda a diminuição dos custos com armazenagem.
Diante disto, constatou‐se que 86% dos colaboradores e 100% dos gestores concordam com a
importância de manter os níveis de estoque adequados. Conforme afirma Chiavenato (2005) a
administração de recursos materiais se preocupa em manter os níveis adequados de estoque
para evitar gargalos na produção devido à falta de uma matéria‐prima ou ainda a fim de diminuir
os custos com a armazenagem desse material. Mediante o exposto, tanto os colaboradores como
os gestores têm plena consciência da importância de manter os níveis adequados de estoque.
A Q3 procurou perceber se os avaliados estão cientes da importância do armazenamento
de materiais e dos benefícios proporcionados por este através da movimentação rápida e fácil de
suprimentos desde o recebimento até a expedição. Constatamos um alto grau de concordância
(CT + C), isto é, 100% dos colaboradores e gestores têm conhecimento da importância em ter um
espaço físico adequado para o armazenamento dos materiais. Corroborando com tal exposição,
Viana (2009), deixa claro que o objetivo primordial do armazenamento é utilizar o espaço físico
nas três dimensões, comprimento, largura e altura, de maneira mais eficiente possível,
proporcionando assim, uma movimentação rápida e fácil de suprimentos desde o recebimento
até a expedição. Dessa forma, podemos inferir que o resultado obtido foi satisfatório, pois indica
que todas as pessoas que fazem parte da organização tem conhecimento da importância do
acondicionamento de insumos, materiais acabados e materiais em processamento, e desta
forma, acabam diminuindo os custos com desperdícios.
Quanto aos níveis de estoque, a Q5 buscou verificar o grau de conhecimento dos
pesquisados acerca da importância do controle dos níveis de estoque e a segurança que o
mesmo reflete na produção já que assim, não haverá gargalos devido à falta de matéria‐prima.
Averiguou‐se que o nível de concordância (CT+C) apresentado foi excelente, ou seja, 100% dos
colaboradores e gestores afirmam ter conhecimento da importância do acompanhamento dos
níveis de estoque. Nesse contexto, Pascoal (2012) diz que o gerenciamento de estoque tem por
finalidade o total planejamento de como controlar os materiais dentro da organização,
trabalhando exatamente em cima do que a empresa necessita para as determinadas áreas de
estocagem, objetivando manter o equilíbrio entre estoque e consumo. De acordo com o exposto,
podemos inferir que colaboradores e gestores estão cientes da importância do controle dos
níveis de estoque.
Com relação à função compras, a Q7 buscou perceber se os pesquisados conhecem o
processo de localização de fornecedores e fontes de suprimento, aquisição de materiais por meio
de negociações de preço e condições de pagamento. Diante disto, constatou‐se que 86% dos
colaboradores e 100% dos gestores concordam que a função compras é essencial, já que ela
envolve todos na organização, havendo assim, uma interação direta com os demais setores da
empresa. Mediante o exposto, observamos que tanto os colaboradores como os gestores
demonstram conhecimento acerca da função compras e de suas implicações para a organização.
A Q8 buscou perceber se os pesquisados tem conhecimento acerca da necessidade de
interação do setor de compras com os demais setores da organização. Constatamos um alto grau
de concordância, pois 100% dos colaboradores e gestores consideram necessária essa interação
para que as aquisições possam realmente trazer lucros para empresa. Corroborando com tal
exposição, Arnold (2009) menciona que a função compras é um processo muito amplo que acaba
por envolver a todos na organização. É necessário que o setor compras tenha interação direta
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com os demais setores da organização, para que as aquisições possam realmente trazer lucros
para a empresa. Diante disso, Moraes (2005) ressalta que o departamento de compras também
pode assumir vários outros papéis. Um deles está relacionado com a negociação de preços com
os fornecedores. Essa negociação determinará o preço final dos produtos e, portanto, a
competitividade da empresa. Dessa forma, podemos inferir que os colaboradores e gestores têm
pleno conhecimento da necessidade de interação do setor compras com os demais setores da
organização.
As questões 02, 04, 06, 09 e 10 buscaram identificar ações relacionadas ao controle de
matéria‐prima através da contabilidade dos níveis de estoque buscando informações acerca da
ocorrência de possíveis faltas que poderiam gerar gargalos na produção, como também a
disposição dos itens em estoque e o relacionamento mantido com os fornecedores, a fim de
identificar a relação do setor de compras com os demais da organização. Os resultados estão
expressos no gráfico abaixo:

Gráfico 2 – Identificação da aplicabilidade dos colaboradores e gestores acerca da relação da
gestão de recursos materiais com a produção de pão francês e derivados de seus insumos
A Q2 buscou saber se já houve parada no processo produtivo devido à falta de matéria‐
prima em estoque. Foi constatado um grau de concordância (CT+C) de 57% entre os
colaboradores e 100% entre os gestores, diante disto, constatou‐se o mau gerenciamento dos
estoques por parte da empresa estudada.
Com relação à armazenagem dos materiais, a Q4 indagou se os insumos são facilmente
encontrados nos estoques, nesse ponto o grau de concordância (CT+C) entre os colaboradores foi
de 86%, já entre os gestores foi de 50%. Diante do exposto, percebe‐se que os colaboradores tem
facilidade em localizar os insumos estocados, o que contribui para o desenvolvimento do
processo produtivo, possivelmente ocasionado pelo layout. Corroborando com a ideia, Viana
(2009) diz que a realização de uma operação eficiente de armazenagem depende da existência
de um bom layout que determina, tipicamente, o grau de acesso ao material.
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A Q6 buscou averiguar se há dificuldades em contabilizar os níveis atuais de estoque,
neste caso foi constatado um grau de concordância (CT+C) de 57% entre os colaboradores e de
50% entre os gestores. Diante o exposto, é perceptível a necessidade de melhorias no
gerenciamento de estoques da empresa, pois gerir adequadamente os níveis de estoque,
mantendo apenas a quantidade necessária de material estocado, pode eliminar gastos
desnecessários e desperdícios.
No que diz respeito à função compras, a Q9 questionou a empresa acerca do recebimento
de visitas frequentes dos fornecedores, neste caso o grau de concordância (CT+C) foi de 100%
tanto para os gestores como para os colaboradores. Assim, percebe‐se o bom relacionamento da
empresa com seus fornecedores, de acordo com a teoria estudada este fator pode ser um
diferencial competitivo para a empresa.
E por fim, a Q10 buscou verificar se os fornecedores costumam entregar os insumos
dentro do prazo estabelecido. Constatamos um alto grau de concordância (CT+C) dos
colaboradores e gestores, ou seja, 100% concordaram que os fornecedores entregam os insumos
no prazo estabelecido. Conforme afirma Chiavenato (2005) a aquisição de materiais por meio de
negociações de preço e condições de pagamento, bem como o acompanhamento de processo
(follow‐up) junto aos fornecedores escolhidos e o recebimento do material comprado,
proporcionam controlar e garantir o fornecimento dentro das especificações solicitadas. De
acordo com o exposto, podemos constatar que o resultado obtido foi satisfatório tanto os
colaboradores como os gestores têm ciência do cumprimento dos prazos estipulados aos
fornecedores.
Observa‐se que, em qualquer empresa, a preocupação da gestão de estoques está em
manter o equilíbrio entre as diversas variáveis componentes do sistema, tais como os custos de
aquisição, de estocagem e de distribuição, nível de atendimento das necessidades dos usuários
consumidores, etc. Com isso, buscamos identificar, através deste estudo, a relação entre a gestão
dos recursos materiais e a gestão da produção de pão e os derivados de seus insumos na
empresa pesquisada.
Constatamos que o processo de compra é realizado sem planejamento. As compras são
feitas a partir da falta da matéria‐prima. Há gargalos no processo produtivo, pois se constatou a
ocorrência de paradas na produção do pão devido à falta de insumos.
Verificamos também a existência do follow‐up, o que facilita a obtenção de descontos no
momento da compra. Entretanto, como as compras são realizadas em caráter de urgência,
podemos inferir que essa política de descontos acaba sendo falha, devido à falta de
planejamento, o que implica dizer que a entrega dos insumos não ocorre em tempo hábil.
E por fim, no que diz respeito à armazenagem, verificamos que os itens são facilmente
encontrados no estoque, mas que não há um controle de entrada e saída dos mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no crescimento significativo do segmento de panificação brasileiro e pela
necessidade das empresas desse setor de conquistar soluções para aperfeiçoar seus processos a
fim de evitar desperdícios e manter a competitividade, este trabalho apresentou a relação da
gestão de recursos materiais com a gestão da produção de pão e os derivados de seus insumos
em uma padaria da cidade de João Pessoa‐PB.
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No que diz respeito à função compras, verificou‐se a existência de um bom
relacionamento entre a empresa e seus fornecedores, já que a padaria recebe visitas frequentes
dos mesmos e o que os prazos de entregas são sempre cumpridos.
Com relação à armazenagem de insumos, constatou‐se que há facilidade de encontrar os
itens dentro do depósito, o que indica que os mesmos estão bem organizados. Entretanto, há
dificuldade de controlar os níveis de estoque. Apesar de haver o cumprimento dos fornecedores
com a entrega dos insumos, a falta de controle de estoques gera os gargalos na produção do pão,
conforme foi constato mediante questionários.
Diante disso, constatamos a existência de uma relação informal entre a gestão de
materiais e a produção. É irrefutável essa relação por se tratar de uma empresa do ramo de
panificação, entretanto a gestão de recursos materiais é considerada pouco importante para a
empresa em questão. E conforme verificamos a falta de sinergia entre as duas áreas geram
gargalos na produção de pão e derivados de seus insumos.
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RESUMO
O trabalho apresentado é resultado de uma pesquisa
realizada na cidade de Buriticupu‐MA, onde
pesquisamos 100 canais de marketing (empresas), para
melhor administrar a pesquisa foram subdivididos em 10
categorias, classificadas da seguinte maneira: roupas e
acessórios, supermercados, frutas e verduras, cereais,
restaurantes, lanches e refeições/ comércio noturno,
produtos de informática e suprimentos, drogarias,
materiais de construção, carnes (açougues). Fizemos uso
de um questionário de sete perguntas abertas, o que
nos proporcionou um melhor diálogo e aprofundamento
do objeto pesquisado. O resultado final demonstra
pontos significativos, um deles é que apenas 40% do
total pesquisado fazem uso de mídia para
divulgação/promoção de seu canal o outro é a

constatação da busca da independência financeira
(empreendedorismo), que vem acompanhada de
respostas que afirmam dar continuidade a um negócio
familiar ou por necessidade de sustentar a família e não
ter encontrado emprego ou simplesmente por visualizar
oportunidade de ganhar dinheiro e etc., outro ponto a
considerar é empresas que realizam suas compras pela
internet, reafirmando‐se como novo modelo de contato
com o distribuidor, o que lhes traz benefícios e reduz‐
lhes os custos. Merece destaque também os cerealistas,
materiais de construção, carnes (açougues) e lanches e
comidas/comércio noturno que adquirem sua matéria‐
prima para comercialização na própria cidade,
favorecendo os diversos setores econômicos locais.

PALAVRAS‐CHAVE: Buriticupu, Canais de Marketing, Empreendedorismo.

COMMERCIAL SCENE IN THE CITY BURITICUPU‐MA
ABSTRACT
The work presented is the result of research conducted
in the city of Buriticupu‐MA, which surveyed 100
marketing channels (companies) to better manage the
survey were divided into 10 categories, classified as
follows: clothing and accessories, supermarkets, fruit
and vegetables, cereals, restaurants, snacks and meals /
overnight trade, computer products and supplies, drug,
building materials, meat (butchers). We made use of a
questionnaire of seven open‐ended questions, which
gave us a better dialogue and deepening of the
researched object. The final result demonstrates
significant points, one is that only 40% of the total
surveyed make use of media for dissemination /
promotion of your channel the other is the realization of

the
pursuit
of
financial
independence
(entrepreneurship), which comes with answers that
claim to give continue a family business or need to
support the family and not have found employment or
simply by viewing opportunity to earn money and so on,
another point to consider is that companies make their
purchases online, reasserting itself as a new model of
touch the distributor, which brings them benefits and
lowers costs them. Noteworthy is also the cereal,
building materials, meat (butchers) and snacks and
foods / night trade that acquire their raw material for
marketing within the city itself, benefiting various local
economic sectors.

KEY‐WORDS: Buriticupu, Channel Marketing, Etrepreneurship.
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CENÁRIO COMERCIAL NA CIDADE DE BURITICUPU‐MA
INTRODUÇÃO
Na cidade de Buriticupu a economia gira em torno de uma tríade (prefeitura, comércio e
agropecuária), fenômeno comum na maioria das cidades do oeste do Estado do Maranhão.
Devido esta composição o Instituto Federal do Maranhão‐IFMA Campus Buriticupu, ao
estabelecer‐se em Buriticupu trouxe em sua composição os eixos tecnológicos de Gestão e
Negócios, Recursos Naturais, Informação e Comunicação e o Superior Tecnólogo em Gestão
Pública e Licenciatura em Biologia. A presença dos cursos contidos nestes eixos despertou na
comunidade um senso crítico, além de assegurar para a população o direito a uma educação de
qualidade, como resposta tem‐se uma mudança no comportamento econômico, mesmo que
pequena, mas significativa apesar de menos de uma década de existência do IFMA na cidade.
Assenta‐se que a presença do IFMA tem em sua proposta de missão, de formar cidadãos
éticos e comprometidos com a modernidade e a tecnologia, melhorar a qualidade de vida, a
instrução, a capacidade crítica e com isso provocar mudanças significativas no comércio local, o
que comunga da mesma proposta do composto de marketing que tem o seu alicerce pautado nos
4Ps, preço, praça (distribuição), produto e promoção, este mix é instrumento transformador para
os Canais, conhecer e fazer bom uso destes é certamente ter Canais duradouros e de sucesso.
Mesmo com todos estes avanços não podemos deixar de fazer críticas, de buscar
melhorias, de desejar um comércio mais significativo, ativo e com qualidade, com este olhar
apurado é que se questiona a origem dos produtos e serviços, e vemos como problemática os
canais de marketing na cidade de Buriticupu.
De acordo com Anne T. Coughlan... [et al.], 2012, p.1:
Canais de marketing são as rotas de mercado utilizadas para vender produtos e
serviços que consumidores e compradores de empresas adquirem em todo o
mundo. [...].
Por várias razões: Primeiro, o canal é um gatekeeper entre fabricante e o usuário
final. Isso significa que não compreender e gerenciar de modo proativo as ações
dos parceiros de um canal pode diminuir o efetivo alcance e atratividade dos
produtos e serviços de um fornecedor [...].
Além disso, o canal é um ativo importante no marketing e na estratégia de
posicionamento globais de uma empresa, muitas vezes servindo como o
principal diferenciador de mercado da oferta de uma empresa em relação a seus
concorrentes. [...].
Terceiro, a experiência no canal afeta fortemente a percepção global que o
usuário final tem da imagem de uma marca e, em consequência, a satisfação do
usuário final.

A afirmação de Coughlan é pertinente e expressiva pois o cenário de comercialização vive
em constante sintonia com seus clientes, o processo constaínuo de compra e venda, e devido a
concorrência a necessidade de um senso mais aguçado para atrair os consumidores. Este canal
pesquisado nos trouxe respostas significativas, algumas confirmaram o que diz o senso comum,
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outros mostraram‐se tendenciosos à modernidade e outros revelando‐nos surpresas. As três
razões citadas acima foram constatadas no trabalho de campo, o que revela que a cidade de
Buriticupu apesar de recente histórico em emancipação política não se difere dos demais centros
populacionais, no entanto reconhecemos que tem muito potencial a ser explorado.
No estímulo à discussão certifica‐se que é possível desenvolver o potencial da cidade,
provocando os canais locais, através de incentivos oriundos do governo federal, ao olhar para o
município observa‐se uma grande quantidade de terras, que sendo trabalhadas adequadamente
promoveria renda, trabalho, emprego e como consequência, aquecimento na economia local. De
fato nas entrelinhas da pesquisa nota‐se que a fala possui fundamento, pois na pecuária, nos
cereais e timidamente nas frutas a cidade tem autonomia, em alguns destes chegando a atender
também as cidades vizinhas.
Com este olhar aguçado de qualidade oportuna é que Zikmud (2011) assenta o trabalho
da pesquisa de marketing, como monitor de oportunidades de negócio, que irar auxiliar os
gerentes a reconhecer problemas e identificar oportunidades que irão engrandecer os esforços
mercadológicos, podendo chegar em muitos casos a motivar as empresas a analisar os desejos
dos consumidores. Não somente investigar, mas também apontar os pontos fortes e os canais
que necessitam de um melhor posicionamento e os segmentos aos quais almejam cultivar.
O marketing é a alma do negócio, procura‐se despertar desejos, afim de que estes
tornem‐se uma necessidade, além de procurar também satisfazer necessidades e proporcionar a
comercialização, a troca, a venda. Esta mesma proposta é compartilhada por Anne T. Coughlan...
[et al.], 2012, p.2 “[…] o objetivo do marketing de canais é satisfazer os usuários finais do
mercado, sejam eles consumidores ou compradores de empresas. Seu objetivo é o uso ou
consumo do produto ou serviço à venda.”.
MATERIAIS E MÉTODOS
O objeto de estudo foram os canais de marketing na cidade de Buriticupu‐MA,
estruturamos então um questionário com sete questões que foi aplicado aos protagonistas de
cada canal, inicialmente pesquisou‐se junto a Secretaria de Tributos do município o número de
empresas registradas, como resposta não sabiam a quantidade exata, houve a troca de gestor e a
nova administração estava desenvolvendo um trabalho de recadastramento, não obtivemos um
posicionamento exato. Ao fazer uso das fontes secundárias, IBGE, os dados de 2010 revelaram
um total de 533 empresas, assim delineamos que faríamos a pesquisa com um universo de 100
canais, onde redistribuímos a pesquisa em 10 categorias de atividades do ramo comercial,
conforme apresentado (20 roupas e acessórios, 20 supermercados e mercearias, 10 frutas e
verduras, 10 cerealistas, 10 restaurantes, 10 lanches e refeições noturnos, 5 açougues, 5
suprimentos de informática, 5 farmácias e 5 materiais de construção).
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As entrevistas foram conduzidas pelo bolsista do projeto, sob a orientação do professor,
de acordo com a ordem estabelecida em discussão entre estes, ao classificarmos para a pesquisa
algumas atividades levamos em consideração a cultura local, na escolha dos açougues, por
exemplo, a pesquisa deu‐se principalmente devido à cidade não possuir matadouro público
municipal, mas possuir uma pecuária em desenvolvimento, desta forma poderíamos constatar se
o que é comercializado na cidade é originado das propriedades em seu entorno.
Para melhor condução dos trabalhos antes de sair a campo o aluno bolsista discutiu com o
seu orientador a formulação do questionário e repassou instruções de como conduzir a coleta
dos dados. O trabalho foi realizado no período diurno e também no noturno para que
pudéssemos alcançar os objetivos, as entrevistas, como prevíamos, em alguns segmentos não
houve boa receptividade dos atores, em outras, certa morosidade ou receio de que
pertencêssemos há algum órgão fiscalizador, situação comumente vivenciada pelos
pesquisadores, por isso a necessidade de um treinamento para abordar cada entrevistado.
Outra preocupação era diante das perguntas, devido alguns empreendedores não possuir
alto grau de instrução e em sua maioria iniciaram o empreendimento por necessidade, mas sem
nenhum plano de negócio formal ou conhecimento científico, poderiam não decodificar as
perguntas, sendo assim adotamos o método que o aluno iria realizar a pergunta dentro da
linguagem de entendimento do entrevistado, no entanto sem descaracterizar a sua essência, a
proposta era trabalhar a linguagem local (coloquial), já que o uso da norma culta poderia induzir
ao erro (por não compreender e para não deixar de responder diria qualquer coisa), não
constrangê‐lo diante dos questionamentos.
O processo de amostragem utilizado foi a probabilística por conglomerados (ACEVEDO e
NOHARA, 2013) consiste na divisão da área da cidade em bairros, quarteirões e domicílios, a área
trabalhada foi o centro comercial da cidade de Buriticupu, local que concentra os elementos da
pesquisa, e após este processo de divisão trabalhamos a amostragem não probabilística por
conveniência (ACEVEDO e NOHARA, 2013), as pessoas são selecionadas de acordo com a
conveniência do pesquisador. São os sujeitos que estão ao alcance do investigador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados, bem como a análise e
interpretação dos dados, de acordo com a divisão de atividade comercial já apresentada
anteriormente.
ROUPAS E ACESSÓRIOS
O comércio varejista de roupas e acessórios de Buriticupu‐MA se constitui em um ponto
forte para o comércio local, pois é notável a distribuição da rede de lojas por todos os pontos da
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cidade. Por ter em grande proporção, entrevistou‐se vinte atores desse ramo, onde o tempo de
exercício da atividade varia de 6 meses a 19 anos; o público alvo principal são as classes B, C e D;
do total deste Canal pesquisado 60% (sessenta por cento) dizem atender o público em geral, da
cidade e região, 30% (trinta por cento) atendem somente adolescentes e adultos, 5% (cinco por
cento) somente recém nascidos e 5% (cinco por cento) atentem o público feminino.
A pesquisa mostra que são vários os motivos que levaram os lojistas a investir no ramo
varejista de roupas e acessórios em Buriticupu‐MA, que também não é diferente dos motivos
apontados pelos demais ramos pesquisados, na sua maioria alegam que: “Por desejar ser
financeiramente independente, e se tornar o próprio patrão”, “Pelo grande crescimento do
comércio, e por ser uma fonte segura para ganhar dinheiro”, “Por não haver muitas
oportunidades de emprego na cidade, resolvi investir no próprio negócio”.
Outro fator interessante apontado pela pesquisa, dizem respeito aos fornecedores, 80%
(oitenta por cento) dos lojistas fazem suas compras nas grandes feiras de Fortaleza‐CE, Caruaru‐
PE e Santa Cruz do Capibaribe‐PE. Revelaram que também realizam compras por meio de
representantes comerciais, pedidos via catálogos e pela internet, onde alegam que há um ganho,
pelo fato de não enfrentar o desconforto do deslocamento e os custos por isso acarretado.
Quanto à divulgação de seus artigos, 65% (sessenta e cinco por cento) fazem o uso dos
mais variados meios de comunicação disponível, como TV, rádio, carro e moto de som volante,
outdoors, redes sociais, sistema de som na porta da loja, sendo este último, mais explorado pela
maioria das lojas; os outros 35% (trinta e cinco por cento) dizem que já tem sua clientela certa, e
que esta se encarrega de fazer com que o conhecimento de seus produtos chegue a outras
pessoas.
SUPERMERCADOS
A pesquisa no ramo varejista e atacadista de gêneros alimentícios, que se configura
também como uma atividade em grandes proporções na cidade, nos possibilitou o entendimento
de que é um dos ramos comerciais mais antigos desenvolvido no município. Dos pontos
envolvidos na pesquisa, vinte no seu total, o tempo de funcionamento varia de 6 meses a 30
anos, com um público heterogêneo, que varia entre a comunidade em geral e região – 70%
(setenta por cento) – somente a população do bairro e vizinhança, que constitui os 30% (trinta
por cento).
As justificativas de o porquê investir no ramo, não diferenciam muito das demais
apresentadas anteriormente, onde obtivemos as seguintes respostas: “Para adquirir a
independência financeira”, “Por ter perdido o emprego e para não sair da cidade em busca deste,
resolvi montar um negócio que garantisse o sustento da família”, “Por motivos pessoais mesmo,
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ao sair para comprar algum produto, precisaria ir a vários estabelecimento para o encontra‐lo...”
“Pela distância do bairro para o centro comercial, vi uma oportunidade de ganhar dinheiro”,
“Adoeci e fiquei impossibilitado de trabalhar na agricultura, de onde garantia o ganha pão da
família”.
Quanto aos fornecedores, a pesquisa mostra que 60% (sessenta por cento) fazem suas
compras por meio de representantes comerciais, que varia de fornecedor dependendo do
produto; enquanto 40% (quarenta por cento) compram diretamente no comércio local ou em
Açailândia‐MA e Imperatriz‐MA.
Em relação à divulgação, 75% (setenta por cento) alegam que não utilizam pelo fato de
não haver recompensa significativa, pois em outras oportunidades fizeram uso desse mecanismo
e não perceberam êxito no volume da compra diária; já os 25% (vinte e cinco por cento) utilizam
como meios para divulgar suas mercadorias o rádio, a TV, carro e moto de som volante,
patrocínio, etc.
FRUTAS E VERDURAS
No canal de Frutas e Verduras obteve‐se uma variedade de tempo nesta atividade,
registrou‐se de 01 mês a 16 anos, no qual trabalhamos com dez atores, seu público alvo é a
comunidade em geral, e a procedência de produtos tem distintos locais, tais como Imperatriz‐MA
e Teresina‐PI, apenas dois comerciantes registraram que o tomate é de produção própria.
Ao indagar o porquê da escolha de investir neste ramo de negócio, obteve‐se as falas que:
“devido a grande demanda percebeu oportunidade de ganhar dinheiro”; “para adquirir
independência financeira e por ter afinidade com a área”; “por haver uma carência do comércio
de frutas e verduras”; “para dar continuidade há um negócio familiar”; “pela carência de um
comércio deste tipo próximo de onde mora”.
Um ponto interessante é quanto à forma de divulgação, 50% (cinquenta por cento) dos
atores falaram que não utilizam nenhum tipo, que o boca a boca se encarregou da promoção, já
os outros 50% (cinquenta por cento) fazem uso do rádio, TV, carro volante, panfletos.
CEREAIS
Uma atividade comum em Buriticupu‐MA, e que é desenvolvida principalmente pelos
moradores mais antigos da cidade, é o comércio varejista e atacadista de compra e venda de
cereais. Ao pesquisarmos esse ramo comercial, dez no seu total, verificou‐se que o tempo de
exercício na atividade varia de 4 meses a 25 anos; como justificativa para montar o negócio,
apresentaram as seguintes: “Trabalhava na agricultura, e por perceber que os custos e benefícios
já não compensariam mais, vim para cidade e montei um ponto de venda...”, “Para ter o próprio
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

negócio”, “Por estar desempregado, tinha que encarar o mercado para ganhar o pão de cada
dia”.
Em relação aos fornecedores, a pesquisa mostra que 70% (setenta por cento), dos pontos
envolvido, adquirem os produtos diretamente dos lavradores da agricultura familiar local; 30%
(trinta por cento) compram através de representantes comerciais. Percebeu‐se também que seu
público alvo é a comunidade geral; e que 90% (noventa por cento) não fazem divulgação de seus
produtos.
RESTAURANTES
O comércio de restaurantes observou‐se uma variedade de tempo em que estas estão em
atividades, registrou‐se de 1 a 28 anos, seu público alvo é a comunidade em geral e viajantes, e
todos os produtos são procedentes do comércio local. Ao serem indagados sobre o porquê da
escolha de investir neste ramo de negócio, obteve‐se os registros seguintes: “A necessidade de
um meio de vida para garantir o sustento da família”; “Por ter trabalhado como cozinheira em
restaurantes alheio, decidi colocar o próprio negócio”; “Por afinidade com a atividade”; “Por ter
vindo do interior, tinha que colocar um negócio para sobreviver na cidade”. Semente 20% (vinte
por cento) faz divulgação de seus estabelecimentos, por meio do rádio.
LANCHES E REFEIÇÕES/COMÉRCIO NOTURNO
Ao caminhar à noite pelas ruas e avenidas de Buriticupu‐MA, é fácil se deparar com várias
bancas de venda de lanches e comida em geral. Por meio da pesquisa em dez pontos destes,
pode‐se concluir que 100% (cem por cento) deles trabalham informalmente e, justificam que
praticam a atividade, nessas condições, porque necessitam “ganhar um complemento para a
renda familiar”; seus fornecedores são 90% (noventa por cento) do comércio local, 10% (dez por
cento) da cidade de Imperatriz‐MA.
O público alvo desse comércio é constituído pela comunidade geral, transeuntes
noturnos. Somente 10% (dez por cento) deles utilizam os canais de divulgação, como rádio, som
volante e redes sociais, para atrair clientes; o tempo de funcionamento das atividades envolvidas
varia de 2 meses a 8 anos.
INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS
Ao trabalharmos com este nicho, informática e suprimentos, entrevistamos cinco
estabelecimentos. Observou‐se que o tempo de funcionamento deste ramo de atividade
comercial em Buriticupu, de acordo com a pesquisa, varia de 10 meses a 20 anos, com serviços
prestados para todo o município e região, configurados como seu público alvo.
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Ao indagarmos sobre os motivos que os impulsionaram a montar o negócio, obtivemos
como respostas: “Vi a grande demanda da cidade por produtos de informática e eletrônicos, ao
ter conhecimento do ramo, percebi que era uma fonte segura para se investir e ganhar dinheiro”,
“Por ser técnico em eletrônica, resolvi colocar um negócio do ramo e me tornar patrão, invés de
funcionário”, “Para expandir a rede de loja em mais pontos da cidade ( este canal é filial da
matriz que fica na cidade de Imperatriz‐MA)”, “Por ter vocação pela área e por querer adquirir
minha independência financeira”.
Para confirmar e dar testemunho de que o que oferecem em produtos/serviços tem o seu
devido valor 80% (oitenta por cento) deste Canal informaram que fazem suas compras via rede
mundial de computadores, a internet, contactando diretamente os fabricantes e distribuidores
do estado de São Paulo e Goiânia‐GO, justificando assim uma prática comum no cenário mundial,
os empreendedores afirmam que desta forma registra‐se benefícios e diminui custos, que seriam
altíssimos se tivessem que se locomover a estes grandes centros para efetuar as compras, pois
implicaria em passagens, hospedagem, alimentação, ausência prolongada de sua loja e etc., este
novo modelo de compras traz praticidade e segurança.
Quanto aos outros 20% (vinte por cento) tem como fornecedor, a matriz da loja,
localizada em Imperatriz‐MA. Um fator interessante, observado na pesquisa, é a questão da
divulgação dos produtos, não desconsiderando o poder do boca a boca, 100% (cem por cento)
dos estabelecimentos fazem uso dos meios de comunicação, como TV, rádio, carro de som
volante, patrocínio, sacolas padronizadas, etc., por acreditarem que a divulgação se constitui sim,
como a “alma do negócio”.
A prática desenvolvida por estes canais de marketing explicita exatamente o que ROSA,
2012 p.10 registra sobre o marketing:
[...]. O marketing faz parte da vida da sociedade, mesmo que esta não
perceba a existência dele. Já para as empresas ele se torna uma
ferramenta indispensável na competitividade.
DROGARIAS
Ao entrevistado os varejistas de Drogarias, percebemos que o tempo de exercício na
atividade, dos cinco atores envolvidos, varia de 1 a 11 anos; que tem como público alvo a
comunidade em geral – 80% (oitenta por cento) – e a população rural – 20% (vinte por cento).
Apresentaram como justificativa para o envolvimento com a atividade farmacêutica, as que se
seguem: “Pelo fato de estar desempregado e ter experiência com a área”, “Por ter trabalhado
antes como vendedor ambulante de produtos farmacêuticos nos interiores”, “Eu trabalhava com
representante de venda de produtos da área, resolvi colocar meu próprio negócio”.
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Em relação à compra dos produtos, todos afirmaram comprar via representantes
comerciais ou por meio de catálogos; 60% (sessenta por cento) fazem divulgação de seus
estabelecimentos, através do rádio, carro e moto de som, calendário, sacolas e blocos
personalizados; já os 40% (quarenta por cento) alegam que as vendas são fracas e por isso não
compensa os custos com a propaganda.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
A partir desta pesquisa verificou‐se que o tempo de exercício na atividade do comércio
varejista e atacadista de material de construção, com base nos cinco canais visitados, varia de 6
meses a 8 anos; onde se percebe através da fala dos entrevistados que a atividade se encontra
em pleno crescimento na comunidade. Ao serem interrogados acerca dos motivos que os
levaram a investir na atividade, foram categóricos em afirmarem: “Pelo fato da grande demanda
da cidade por materiais de construção”, “Porque a atividade se encontra em grande expansão”,
“Por querer ter o próprio negócio, vi uma oportunidade de crescer na atividade, visto que a
demanda é crescente”.
Em relação aos fornecedores, observou‐se que as compras são diversificadas, pois a
grande maioria dos produtos é adquirida por meio de representantes comerciais, no entanto
uma parte significativa, no caso do tijolo, é de procedência da cerâmica local e a areia se extrai
no rio da cidade. Seu público alvo é constituído pela comunidade em geral, cidade e região; como
meios para divulgação dos produtos, 100% (cem por cento) deles utilizam‐se do rádio, carro e
moto de som volante, patrocínio, calendário e canetas personalizados, placas na entrada e saída
da cidade.
CARNES (AÇOUGUES)
Neste ambiente contemplou cinco pontos do comércio varejista de carnes frescas e
congeladas, onde se observou que as atividades em funcionamento desses estabelecimentos
variam de 2 a 15 anos. Ao serem interrogados sobre os motivos que levaram a trabalhar nesse
ramo, obtivemos que: “Era proprietário de um ponto de venda, aluguei para um açougueiro,
depois fiquei desempregado e resolvi pegar o ponto e montar meu próprio negócio”, “Por ter
experiência com a atividade, ao vir para cidade continuei...”, “Por necessidade de ganhar o pão
de cada dia”.
Por não haver um matadouro público municipal, os açougueiros alegam que adquirem a
carne para o abastecimento do mercado local, na mão de vários matadouros particulares
(pecuaristas da região), que sem nenhum serviço de inspeção fornecem a carne para revenda.
100% (cem por cento) deles não vazem divulgação de seu comércio, pois acreditam que por ser
um artigo de alto consumo, se venderá por si só.
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CONCLUSÃO
Esta amostra que representa os Canais de Marketing em Buriticupu‐MA, certamente não
diferencia muito das demais cidades do Estado ou do Brasil, as principais diferenças configura‐se
na cultura de cada localidade e/ou tempo de existência. A administração é planejar, organizar,
dirigir e controlar, mesmo que instintivamente os empreendedores á fazem. No entanto, o
conceito de modernidade exige que se saia do empirismo e trabalhe com um plano de negócio
estruturado, com rigor científico, não por ser uma exigência legal, mas principalmente por uma
questão de sobrevivência, pois, antiguidade não é posto.
O cenário ofertado à esta pesquisa demontra comportamento moderno em determinados
canais e tradicionais em outros, fato devido em sua maioria à falta de instrução, haja visto que
seus representantes configuram‐se como empreendedor que projetou seu negócio baseado em
uma prática sem teorias. A nova estrutura exige canais com fundamentos profundos.
Este estudo exibe certas limitações, mas também grandes reflexões, dessa forma, os
resultados e conclusões devem ser analisados considerando o potencial de cada localidade e
jamais ignorando sua cultura local. Insinua‐se para estudos futuros a investigação sobre o
comportamento dos colaboradores internos destes Canais de Marketing, bem como a formação
dos mesmos e de seus empreendedores, se existe conhecimento das técnicas administrativas, do
processo de seleção interna e para quem implantou mudanças que benefícios estas lhe
trouxeram.
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo avaliar como uma
instituição pública de ensino superior protege as
informações geradas no seu ambiente interno segundo
a NBR ISO/IEC 27002:2005. Para alcançar os objetivos
propostos, o estudo foi de natureza aplicada com
abordagem quantitativa, quanto aos objetivos foi
exploratório‐descritiva e os procedimentos técnicos
utilizados na pesquisa tiveram por base a pesquisa
bibliográfica, a pesquisa documental e de campo. O
universo de estudo foi composto pelos funcionários de
uma instituição pública de ensino superior da cidade de
João Pessoa – PB, sendo a amostra composta por 30
funcionários. A coleta dos dados foi realizada com
aplicação de questionários, construídos com a utilização

da escala de diferencial semântica, para a análise e
tratamento dos dados, utilizou‐se a estatística
descritiva. Como resultado, encontrou‐se que a
segurança da informação na organização pesquisada,
não está de acordo com os padrões exigidos pela NBR
ISO/IEC 27002:2005. No aspecto da segurança em
recursos humanos há uma carência de treinamentos e
orientações para os funcionários, já no quesito da
segurança dos equipamentos, nota‐se a falta de um
controle mais eficaz dos equipamentos da instituição. E,
na segurança física e do ambiente, ficou claro que os
respondentes não possuem uma opinião conclusiva
sobre o assunto e que não há um controle de acesso à
organização, deixando‐a bastante vulnerável.

PALAVRAS‐CHAVE: Segurança da Informação, Controle, NBR ISSO/IEC 27002:2005.

THE INFORMATION SECURITY IN A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
ABSTRACT
This study aimed to evaluate how a public institution of
higher education protects the information generated in
its internal environment according to ISO / IEC
27002:2005. To achieve the proposed objectives, the
study of nature was applied with a quantitative
approach, as the goals was exploratory‐ descriptive and
technical procedures used in the study were based on
the literature, documentary and field research. The
study universe was composed of employees of a public
higher education institution in the city of João Pessoa ‐
PB, with a sample of 30 employees. Data collection was
performed with questionnaires, constructed with the
use of semantic differential scale for the analysis and

processing of data, we used descriptive statistics. As a
result, it was found that information security the
company studied, is not in accordance with the
standards required by ISO / IEC 27002:2005 standards.
In the aspect of safety in human resources there is a lack
of training and guidance to employees, as in the
question of safety of equipment, note the lack of a more
efficient control of equipment of the institution. And
physical and environmental security it was clear that the
respondents do not have a conclusive opinion on the
matter and that there is no access control organization,
leaving it very vulnerable .

KEY‐WORDS: Security Information, Control, NBR ISO/IEC 27002:2005.
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INTRODUÇÃO
O aumento do uso da tecnologia nas organizações, apesar de otimizar os processos nas
empresas, pode estar também, aumentando os riscos de evasão das informações. A espionagem,
tema bastante discutido atualmente, está se tornando um vilão para as organizações do mundo
todo. De acordo com algumas pesquisas relacionadas ao tema em estudo, é perceptível que as
empresas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, preocupam‐se muito pouco com a
segurança da informação.
Possuir profissionais especializados em tecnologia da informação nas empresas, apesar de
ser necessário, pode custar caro. Pois esta é uma área onde há uma carente de profissionais
capacitados. Segundo o relatório anual de segurança existe uma carência mundial de
aproximadamente um milhão de profissionais capacitados em segurança da informação. Já a
Pesquisa Global de Segurança da Informação (2013), realizada com 575 executivos de
organizações brasileiras, apontou que menos de 60% dos respondentes acreditam haver
elevações dos investimentos em análise de vulnerabilidades e monitoramento de atividades de
terceiros. Percebe‐se através destas pesquisas, que o mercado ainda está carente de
profissionais nesta área e que as empresas estão investindo pouco na proteção das suas
informações. Isso possibilita o crescimento de invasão e roubo das informações nas organizações.
As instituições públicas de ensino superior também são fonte de milhares de informações,
que podem ser alvo de invasões e espionagem. Mesmo havendo profissionais capacitados para
gerenciar a segurança das informações veiculada nestas organizações, elas também podem estar
vulneráveis. Por isso, é preciso avaliar, se as pessoas que estão fazendo a proteção das
informações nessas organizações conhecem e utilizam as normas padrões que foram criadas com
o intuito de melhorar o gerenciamento dos indivíduos e das organizações.
Por ser um tema atual, relevante para a sociedade e pouco abordado, percebeu‐se a
necessidade de mais estudos nesta área. Para isso, este trabalho visa aumentar o conhecimento
dos seus leitores sobre a segurança da informação em instituições de ensino público e como ele
está sendo tratado. E tem como objetivo, avaliar como uma instituição pública de ensino superior
protege as informações geradas no seu ambiente interno segundo a NBR ISO/IEC 27002:2005.
Para facilitar sua leitura e compreensão, o artigo está estruturado em tópicos. O primeiro
apresenta a introdução; o segundo aborda os conceitos sobre segurança da informação, ética da
informação e os capítulos mais relevantes da NBR ISO/IEC 27002:2005; o terceiro exibirá os
métodos e ferramentas utilizadas para a obtenção das informações contidas no texto; o quarto
irá mostrar a análise e tratamento dos resultados; e, o quinto trará as conclusões sobre a
pesquisa.
REFERENCIAL TEÓRICO
Segurança da Informação
Para a NBR ISO/IEC 27002:2005, segurança da informação é a proteção da informação de
vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio,
maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócios. Para (SÊMOLA,
2003, p. 45 apud VIANA 2005, p. 31), define segurança da informação como “uma área do
conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não autorizados,
alterações indevidas ou sua indisponibilidade”. Assim, a segurança da informação pode ser
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entendida como os meios utilizados para proteger as informações de algum local específico, a fim
de preservar sua integridade e seu uso.
Segundo Neto e Silveira (2007), NBR ISO/IEC 27002:2005, para garantir a proteção das
informações de uma organização, é preciso estar atento a três características:
a) a integridade da informação: que tem como objetivo garantir a exatidão da informação,
permitindo somente a pessoas autorizadas sua alteração, adição ou supressão;
b) a disponibilidade: que garante que os autorizados a acessarem a informação possam fazê‐
lo sempre que necessário;
c) a confidencialidade da informação: garante que somente pessoas autorizadas terão
acesso a ela, protegendo‐a de acordo com o grau de sigilo do se conteúdo.
É essencial proteger a informação nas organizações, sempre buscando a preservação
destas características que são fundamentais para assegurar sua autenticidade. A segurança da
informação de uma empresa pode garantir a continuidade do negócio, aumentar a estabilidade e
permitir que as pessoas e os bens estejam seguros de ameaças e perigos. Atualmente a
informação é uma arma estratégica nas empresas, sendo também um recurso de muita
importância. Com o crescente aumento das tecnologias de informação e com a rápida dispersão
dela, cresceu também os crimes relacionados a ela e surgiu à necessidade de manter as
informações das empresas em segurança, livre de riscos e perigos.
De acordo com Côrtes (2008), no ambiente interno de uma empresa, existem três grupos
que são interligados, e, necessitam de um gerenciamento e controle eficaz para manter a
informação em segurança, são eles: os recursos físicos, os recursos lógicos e os recursos
humanos. Os recursos físicos compreendem os equipamentos de informática e qualquer outro
equipamento que seja detentor de informação. É indispensável à verificação das condições de
segurança de toda a infraestrutura de comunicação e processamento de dados e informação da
organização. Os recursos lógicos são as redes de computadores utilizadas na empresa, por onde
passam muitas informações importantes, e que se não forem bem protegidas, possibilitam o
acesso e alteração delas. E os recursos humanos, que inclui os profissionais que trabalham na
organização. De nada adianta, manter um controle rígido dos outros dois recursos, se as pessoas
que vão operá‐los não estiverem conscientizadas dos riscos e procedimentos. Daí, que se
evidencia a precisão de capacitar e treinar as pessoas, para que elas estejam aptas a
desempenhar suas atividades com segurança e eficiência.
A NBR ISO/IEC 27002:2005
Esta norma é uma adaptação da NBR ISO/IEC 17799:2005, elaborada pelo Comitê
Brasileiro de Computadores e Processamento de Dados e pela Comissão de Estudo de Segurança
Física em Instalações de Informática. “Ela estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar,
implementar, manter e melhorar a gestão da segurança da informação em uma organização
(NBR ISO/IEC 27002:2005, p. 1)”. Também tem o papel de servir de guia para as empresas,
fazendo com que haja uma padronização nas práticas de segurança da informação e uma
proteção mais eficaz.
“A segurança da informação é obtida a partir da implementação de um conjunto de
controles adequados, incluindo políticas, processos, procedimentos, estruturas
organizacionais e funções de software e hardware. Estes controles precisam ser
estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados,
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onde necessário, para garantir que os objetivos do negócio e de segurança da
organização sejam atendidos” (NBR ISO/IEC 27002:2005, p. X).

A segurança da informação é um processo sistêmico que precisa estar bem alinhado
entre: softwares, equipamentos e pessoas. Não adianta possuir equipamentos de alta tecnologia
e não ter instalado softwares modernos. Ou, ter máquinas e softwares avançados e pessoas sem
capacidade para operá‐los. Talvez, esses possam ser algumas das causas do número crescente de
roubo de informações, pois se algum desse estiver em desacordo com o outro o sistema pode
apresentar falhas.
Segundo a NBR ISO/IEC 27002:2005, o objetivo da segurança em recursos humanos é
assegurar que os funcionários entendam suas responsabilidades e estejam de acordo com os
seus papéis, e reduzir o risco de furto e roubo, fraude ou mau uso de recursos. Ainda de acordo
com a norma, alguns aspectos que precisam ser controlados para se alcançar essa segurança são:
Papéis e responsabilidades, Conscientização, Educação e treinamento em segurança da
informação, Processo disciplinar e Retirada de direitos de acesso.
Os funcionários precisam ter seus papéis e responsabilidades bem definidos e
documentados de acordo com a política de segurança da informação da organização. Convém
que todos os funcionários da organização recebam treinamentos apropriados em
conscientização, e atualizações regulares nas políticas e procedimentos organizacionais,
relevantes para as suas funções. É necessário que exista um processo disciplinar formal para os
funcionários que tenham cometido uma violação da segurança da informação. Verifica‐se que os
direitos de acesso de todos os funcionários às informações e aos recursos de processamento da
informação devem ser retirados após o encerramento de suas atividades, contratos ou acordos,
ou ajustado após a mudança destas atividades.
Quanto à segurança física e do ambiente, a NBR ISO/IEC 27002:2005, também destaca
alguns aspectos para um controle mais eficiente da informação, cujo objetivo é prevenir o acesso
físico e não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da organização.
Essa seção pode ser dividida em duas partes: segurança dos equipamentos e segurança do
ambiente.
Para a segurança dos equipamentos, observa‐se que, em relação à instalação e proteção
do equipamento, é necessário que eles sejam colocados no local apropriado e protegidos para
reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio ambiente, bem como as oportunidades de acesso
não autorizado. Nas suas utilidades, os equipamentos precisam ser protegidos contra a falta de
energia elétrica e outras interrupções causadas por sistemas de alarmes que venha a falhar entre
outros.
Quanto à manutenção dos equipamentos, convém que eles tenham uma manutenção
correta para assegurar sua disponibilidade e integridade permanentes. Para a segurança dos
equipamentos fora das dependências da organização, é necessário que sejam tomadas medidas
de segurança para equipamentos que operem fora do local, levando em conta diferentes riscos
decorrentes do fato de se trabalhar fora das dependências da organização.
No que diz respeito à segurança do ambiente, ressalta‐se que no perímetro de segurança
física, sejam utilizados perímetros de segurança (barreiras, tais como paredes, portões de
entrada controlados por cartões ou balcões de recepção com recepcionistas) para proteger as
áreas que contenham informações e instalações de processamento da informação. Para os
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controles de entrada física, as áreas seguras devem ser protegidas por controles apropriados de
entrada para assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Já na proteção contra
ameaças externas e do ambiente, faz‐se necessário que sejam projetadas e aplicadas proteção
física contra incêndios, enchentes, terremotos, explosões, perturbações da ordem pública e
outras formas de desastres naturais ou causados pelo homem. E na questão do trabalho em
áreas seguras, essas áreas seguras não ocupadas precisam ser fisicamente trancadas e
periodicamente verificadas.
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi de natureza aplicada, pois gerou conhecimentos para a solução de um
ou mais problemas. De abordagem quantitativa, que de acordo com Barbosa et. al. (2012 p.42),
“prioriza a utilização de números como quantificadores de informações, coletados de uma
amostra para, então, com uso de formulações estatísticas, testar as hipóteses”. Já quanto aos
objetivos a pesquisa em questão foi exploratório‐descritiva, que segundo Vergara (2009), visa
aprofundar o conhecimento do leitor sobre o tema abordado e descrever características de
determinada população ou determinado fenômeno. Para obter as informações necessárias ao
desenvolvimento deste trabalho, os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa tiveram por
base a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo.
O método usado para se chegar às conclusões sobre o tema foi o indutivo, que parte da
observação de um caso particular, para se construir generalizações sobre o todo. O universo da
pesquisa foram os funcionários de uma instituição pública de ensino superior da cidade de João
Pessoa – PB, sendo sua amostra composta por 30 destes funcionários. Como a amostra foi
escolhida de acordo com um critério pré‐estabelecido, ela se caracteriza como não probabilística
intencional.
O instrumento escolhido para coletar os dados deste estudo foi a aplicação de
questionários, construídos com a utilização da escala de diferencial semântico. Para a análise e
tratamento dos dados, utilizou‐se a estatística descritiva.
ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
Para este estudo, apenas alguns aspectos da norma NBR ISO/IEC 27002:2005 foram
considerados para o controle da segurança da informação em uma instituição. Foram eles: a
segurança em recursos humanos, a segurança dos equipamentos e a segurança física e do
ambiente. A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro a março de 2014. Foram aplicados
questionários com 35 funcionários de uma instituição de ensino superior da cidade de João
Pessoa, sendo que apenas 30 desses questionários foram válidos, pois 5 deles não foram
preenchidos corretamente.
De acordo com a Tabela 1, é possível verificar o perfil dos sujeitos da pesquisa. Observa‐se
então, que 63% dos respondentes são do gênero feminino, com a média de idade de 38 anos e
com a média de tempo de 13 anos de instituição. Quanto à função, a maior parte, 40%, são
professores. Já o grau de instrução ficou dividido com 50% possuindo graduação e 43% com título
de pós‐graduação
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Tabela 1 – Perfil Sociodemográfico
Gênero
Feminino
63%

Masculino
37%

Idade
Mínima
Máxima
Média*
27 anos
62 anos
38 anos
Tempo na Instituição
Mínimo
Máximo
Média*
1 ano
32 anos
13 anos
Grau de Instrução
Fundamental Médio Graduação Pós‐graduação
0%
7%
50%
43%
Função
Assistente Técnico Superior
Professor
20%
27%
13%
40%

* Soma de todos os valores/número da amostra (30).
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014.

O Gráfico 1 apresenta o nível de concordância dos pesquisados sobre a segurança em
recursos humanos na instituição abordada. Pela sua leitura, nota‐se na assertiva 1, onde buscou
verificar se os cargos e funções são bem definidos nesta instituição, os níveis de concordância
mais assinalados foram o 6 e 7. Já a assertiva 2, que procurou verificar se os funcionários estão
cientes das responsabilidades pela segurança da informação, houve um empate entre os níveis
de concordância 1 e 2, e os níveis 6 e 7. Na assertiva 3, ao qual buscou‐se verificar se na
instituição os funcionários passam por treinamentos sobre a segurança da informação, o índice
de respostas foi maior nos níveis 1 e 2. Na assertiva 4, que teve como finalidade obter respostas
sobre a violação das regras de segurança da informação, também teve como nível mais
assinalado o 1 e 2. E na assertiva número 5, que abordou a questão do bloqueio dos direitos de
acesso dos funcionários que se desligam da instituição, observa‐se que os níveis de concordância
1 e 2 foram os mais marcados.
Gráfico 1 – Segurança em recursos humanos

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.
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Segundo a NBR ISO/IEC 27002:2005, o objetivo da segurança em recursos humanos é
assegurar que os funcionários entendam suas responsabilidades e estejam de acordo com os
seus papéis, e reduzir o risco de furto e roubo, fraude ou mau uso de recursos.
A partir das respostas dos pesquisados, onde a maior parte das assertivas foram marcadas
em seus níveis mais baixos, entende‐se que alguns aspectos da segurança em recursos humanos
não estão sendo atendidos de acordo com a NBR ISO/IEC 27002:2005. Principalmente, no que
diz respeito a treinamentos e orientações dos funcionários sobre segurança da informação,
punição para os funcionários que violam as regras de segurança da informação e bloqueio dos
direitos de acesso dos funcionários desligados da instituição. Isso pode ocasionar o mau uso da
informação na instituição, e também, pode favorecer o roubo de informações.
Já o Gráfico 2, exibe o nível de satisfação dos funcionários quanto a segurança dos
equipamentos da instituição. Diante dos dados deste gráfico, percebe‐se que o nível de
satisfação dos funcionários está bem dividido. Nas assertivas 1 e 3, que buscou verificar a
disposição dos equipamentos em relação ao local em que se encontram e o nível de proteção dos
equipamentos que processam informações restritas, o nível de satisfação mais marcado foi o 5.
Enquanto que nas assertivas 2 e 5, que abordam a avaliação e a fiscalização referente a regra que
proíbe comer, beber e fumar, nas proximidades das instalações dos equipamentos, e a proteção
dos equipamentos contra a falta de energia elétrica, os níveis de satisfação 1 e 2 foram os mais
assinalados. Já nas assertivas 4, 6 e 7, onde buscou‐se verificar a opinião dos respondentes sobre
a manutenção dos equipamentos, o controle de entrada/saída dos equipamentos e informações,
e o encerramento das atividades nos computadores realizado pelos funcionários, os níveis de
satisfação 6 e 7 tiveram maior representatividade.
Gráfico 2 – Segurança dos Equipamentos

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014.

Para a NBR ISO/IEC 27002:2005, alguns fatores que precisam ser controlados para
garantir a segurança dos equipamentos são: as instalações e proteção deles, a proteção contra
falta de energia e falhas, sua manutenção e segurança fora das dependências da organização.
Por isso, para ser considerada eficaz, a segurança dos equipamentos de uma organização
precisa estar controlada em todos os fatores citados anteriormente, o que não está acontecendo
na instituição pesquisada. Isso pôde ser observado de acordo com as respostas dos pesquisados,
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onde alguns aspectos apresentarem‐se satisfatórios e outros não. Ou seja, a segurança dos
equipamentos na instituição pesquisada não está de acordo com a norma NBR ISO/IEC
27002:2005. O que pode tornar os equipamentos e as informações geradas neles vulneráveis a
invasões, roubos e usos inadequados.
Sobre segurança física e do ambiente na instituição, temos o gráfico 3, que nos mostra a
frequência de medidas de segurança nesse aspecto. A partir da sua leitura, observa‐se na
assertiva 1, que teve como objetivo averiguar a utilização de cartão de identificação, as
frequências mais marcadas foram a 1 e 2. Já a frequência 4 foi a mais assinalada nas assertivas 2,
3 e 4, que abordaram respectivamente, o uso de medidas de segurança para o ambiente, a
utilização de crachá de identificação visível realizada pelos funcionários, e o posicionamento e
uso correto dos equipamentos de detecção e combate a incêndio. E na assertiva 5, que trata se
áreas restritas quando não ocupadas fisicamente são trancadas e periodicamente verificadas, a
frequência mais marcada foi a 5.
Gráfico 3 – Segurança física e do ambiente

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

De acordo com a NBR ISO/IEC 27002:2005, a segurança física e do meio ambiente, tem o
objetivo de prevenir o acesso físico e não autorizado, danos e interferências com as instalações e
informações da organização.
No caso dos dados obtidos neste aspecto, destaca‐se que a maioria das assertivas
apresentou como resposta a frequência 4, deixando claro que os respondentes não possuem
uma opinião conclusiva sobre o assunto. Dessa forma, entende‐se que a segurança física e do
ambiente da instituição não possuem um controle adequado de acordo com a norma. O que
possibilita o alto grau de exposição das informações da instituição, através do fácil acesso das
pessoas no seu ambiente.
ASPECTOS CONCLUSIVOS
A segurança da informação está em constante evolução. Em qualquer empresa, de
pequeno ou grande porte, sua necessidade é cada vez mais inerente aos processos. A fragilidade
dos processos de proteção nas organizações avança na mesma proporção em que aumentam os
riscos aos quais todos estão suscetíveis. Assim sendo, este estudo teve como objetivo avaliar
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como uma instituição pública de ensino superior protege as informações geradas no seu
ambiente interno segundo a NBR ISO/IEC 27002:2005.
O estudo utilizou a NBR ISO/IEC 27002:2005, para avaliar alguns aspectos que esta norma
julga importante para o controle da segurança da informação em uma organização. Também
buscou alguns conceitos em outros autores, Côrtes (2008), Laudon; Laudon (2007), Turban;
Rainer Jr e Potter (2007), entre outros.
Com relação à resposta da questão problema, podemos concluir que a segurança da
informação na instituição pesquisada encontra‐se precária em alguns aspectos. Quanto à
segurança em recursos humanos, percebe‐se uma carência de treinamentos e orientações para
os funcionários sobre as melhores formas de proteger e manipular informações encontrada na
assertiva 3, na assertiva 4 verificou‐se que existem falhas na punição para os funcionários que
violam as regras de segurança da informação e na 5 há também falhas no bloqueio dos direitos
de acesso dos funcionários desligados da instituição.
No quesito da segurança dos equipamentos, constatamos também, que o nível de
satisfação dos funcionários está bem dividido e que não há um controle mais eficaz deste
aspecto. E, na segurança física e do ambiente, observamos que a maioria das assertivas
apresentou como resposta a frequência 4, deixando claro que os respondentes não possuem
uma opinião conclusiva sobre o assunto e que não há um controle de acesso a organização,
deixando‐a bastante vulnerável.
Portanto, concluímos que a segurança da informação na organização pesquisada, não está
de acordo com os padrões exigidos pela NBR ISO/IEC 27002:2005, aumentando assim, o risco de
furto, roubo, fraude e uso inadequado das informações geradas em seu ambiente interno.
O presente estudo limitou‐se a um curto período de 3 meses de pesquisa, tendo
conseguido uma amostra de apenas 30 funcionários. Todavia, pretende‐se estender tal pesquisa
a fim de obter dados mais significativos para contribuir ainda mais para o enriquecimento do
tema em questão, e assim, agregar novos conhecimentos a comunidade acadêmica. E também,
proporcionar melhorias quando a segurança da informação nas instituições públicas de ensino
superior.
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RESUMO
Este trabalho consiste em uma pesquisa de satisfação
dos clientes da Point Lanches Pizzaria, localizada na
cidade de Nova Cruz‐RN. O objetivo da pesquisa é
identificar o nível de satisfação dos clientes da
lanchonete e pizzaria, frente aos seguintes atributos:
Variedade, Qualidade, Rapidez, Simpatia, Preço, Formas
de Pagamento, Limpeza, Conforto, Acesso e Localização.
Estes já citados são considerados mais importantes para
os pesquisadores. A pesquisa foi realizada no dia 26 de
janeiro de 2014, em forma de questionário composto
por 17 perguntas fechadas, numa amostra de 50
elementos. As técnicas utilizadas para coleta dos dados
primários se caracterizam quanto à abordagem como
quantitativa, quanto ao objetivo descritiva e usou‐se o

método estatístico para tabulação dos dados. Para os
dados secundários foram realizadas pesquisas
bibliográficas envolvendo os assuntos de Marketing,
comportamento do consumidor e satisfação dos
clientes. Os resultados demonstram que a maioria dos
clientes estão satisfeitos, porém existe alguns atributos
que precisam ser melhorados para obter‐se a satisfação
plena dos clientes, evitando que futuramente eles (os
clientes) se sintam insatisfeitos.

PALAVRAS‐CHAVE: Marketing, Satisfação, Clientes, Comportamento.

CUSTOMER SATISFACTION POINT OF SNACKS PIZZERIA
ABSTRACT
This paper consists of a survey of customer
satisfaction of Point Snacks Pizzeria, located in New
Cross ‐RN. The objective is to identify the level of
customer satisfaction and the cafeteria pizzeria, against
the following attributes: Variety, Quality, Speed ,
Sympathy, Price, Payment, Cleaning, Comfort Access
and Location. These aforementioned are considered
more important for researchers. The survey was
conducted on January 26, 2014, in the form of
questionnaire with 17 closed questions, a sample of 50

elements. The techniques used for collecting primary
data on the approach characterized as quantitative, as
the descriptive goal and we used the statistical method
for data tabulation. For secondary data library research
involving subjects of Marketing, Consumer Behavior and
customer satisfaction were made. The results show that
most customers are satisfied, but there are some
attributes that need to be improved to achieve full
customer satisfaction by preventing future they
(customers) feel dissatisfied.

KEY‐WORDS: Marketing; Satisfaction, Customers, Behavior.
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SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA POINT LANCHES PIZZARIA
INTRODUÇÃO
Os ambientes em que as novas organizações se encontram são, geralmente competitivos,
isso acaba exigindo que elas possuam uma ou mais vantagens competitivas para que possam
continuar inseridas no mercado, como por exemplo, oferecer para os clientes o melhor, no que
diz respeito à qualidade, eficiência e diferenciação de produtos e de serviços prestados. Pois os
clientes atuais estão cada vez mais exigentes. Entender essas exigências é de essencial
importância, visto que os mesmos possuem desejos muito complexos.
O cliente deve ser considerado como a energia vital para uma empresa, se não existem
clientes, não existe razão para a mesma existir. Obter a sua satisfação tem sido um grande
desafio.
Em virtude disso, há uma necessidade de se conhecer (identificar) o perfil dos
consumidores, descobrindo seus desejos, necessidades e aspectos que podem gerar insatisfação.
Para identificar o perfil dos clientes, as empresas usam a pesquisa de opinião que serve
como uma ferramenta para descobrir o grau de satisfação dos consumidores.
Diante desse cenário, surgiu nos pesquisadores o interesse em desenvolver essa pesquisa
com o objetivo de identificar quais são os fatores que contribuem para a satisfação dos clientes
da “Point Lanches pizzaria” localizada em Nova Cruz‐RN.
A Point Lanches Pizzaria foi inaugurada no dia 18 de janeiro de 2007, está localizada na
Rua Assis Chateaubriand 1021, considerada como principal via em Nova Cruz – RN. Atualmente, a
empresa possui 12 funcionários.
No estabelecimento são comercializados salgados, pizzas, sanduíches, sobremesas,
bolos, tortas, lasanhas, sorvetes, picolés, açaí, guaraná do amazonas, refrigerantes, sucos,
vitaminas, sopas, cuscuz, tapioca, entre outros. As pizzas correspondem a 84% da preferência dos
clientes. A lanchonete trabalha também com encomendas para festas, com reservas de mesas
para comemorações na própria empresa e serviço de entrega em domicílio, para qualquer parte
da cidade.
O presente trabalho é importante para os pesquisadores, pois possibilita colocar em
prática o que foi aprendido durante o curso técnico de nível médio em Administração,
modalidade subsequente do IFRN, campus Nova Cruz/RN. Além da experiência adquirida que
poderá servir para a vida profissional dos mesmos.
Para a empresa, o estudo contribuirá oferecendo uma visão do grau de satisfação dos
consumidores. Se o grau de satisfação estiver elevado, significa que a empresa está
correspondendo às expectativas/anseios do mercado, mas caso esse fator não esteja apropriado,
os dados obtidos podem subsidiar a elaboração de ações/estratégias visando sua adequação.
Para a academia, servirá de base para futuros pesquisadores que desejem pesquisar sobre
o mesmo tema e por contribuir para o enriquecimento do arcabouço teórico existente.
MATERIAIS E MÉTODOS
Quanto aos seus objetivos, conforme Severino (2007, p.123): “Uma pesquisa pode ser
classificada como exploratória, descritiva e explicativa.” Ainda conforme o autor uma pesquisa
exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando
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assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. (SEVERINO,
2007).
As pesquisas descritivas segundo Gil (2010, p.27): “Tem como objetivo a descrição das
características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de
identificar possíveis relações entre variáveis.”
Para Vergara (2013, p.42): “A investigação explicativa tem como principal objetivo tornar
algo inteligível, justificar‐lhe os motivos. Visa, portanto esclarecer quais fatores contribuem, de
alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno.”
Diante destas citações, entende‐se que a pesquisa nesse trabalho quanto ao seu
objetivo se caracteriza como descritiva por buscar identificar o nível de satisfação dos clientes
sem alterar os dados coletados.
O método segundo Gil (2009, p.8) é definido como “[...]” o caminho para se chegar a
determinado fim. E método cientifico como conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos
adotados para se atingir o conhecimento.
Quanto ao método, uma pesquisa nas ciências sócias segundo Marconi e Lakatos (2010),
pode ser classificada de 8 formas, sendo os, mais utilizados o Método histórico, Método
Comparativo, Método Monográfico e Método Estatístico.
Entende‐se que esta pesquisa é do tipo estatístico, pois para Marconi e Lakatos (2010,
p.93): “O papel do método estatístico é, antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa da
sociedade, considerada como um todo organizado.”
Com relação a abordagem uma pesquisa pode ser classificada como quantitativa ou
qualitativa.
Segundo Malhotra (2005, p.114): “A pesquisa quantitativa procura quantificar os dados.
Ela busca uma evidência conclusiva, que é baseada em amostras grandes e representativas e, de
alguma forma, aplica análise estatística.”
Ainda conforme Malhotra (2005, p.113): “A pesquisa qualitativa proporciona melhor
visão e compreensão do problema. Ela o explora com poucas ideias preconcebidas sobre o
resultado dessa investigação.”
Sendo assim, entende‐se que a abordagem adotada na pesquisa realizada neste trabalho
é do tipo quantitativa, por medir o grau de satisfação dos clientes em números percentuais, para
fins estatísticos.
Para coletar as informações de uma pesquisa pode‐se utilizar dados primários e
secundários.
Os dados Primários para Malhotra (2005, p.31): “São originados pelo pesquisador
levando em conta o problema específico que está sendo estudado, como os dados de
levantamento.”
Ainda segundo o autor [...] “os dados secundários são aqueles coletados para outro
propósito que não seja o problema em mãos, como os dados fornecidos pelas organizações
comercias, pelo Censo e pela Internet”.
Para os dados secundários foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e artigos
científicos disponíveis na internet.
A coleta de dados primários foi feita mediante aplicação de questionário no dia 26 de
Janeiro de 2014, formado por dez perguntas fechadas utilizando a Escala de Likert (totalmente
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satisfeito, parcialmente satisfeito, indiferente, parcialmente insatisfeito, totalmente insatisfeito)
para obter maior precisão do grau de satisfação dos consumidores. A tabela 2 mostra a estrutura
do questionário e os atributos avaliados pela pesquisa.
Tabela 2 – Estrutura do questionário
Questões (1 a 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Composto de marketing
Produto

Preço

Praça

Atributos avaliados
Qualidade dos produtos
Variedade dos produtos
Rapidez do atendimento
Simpatia do atendimento
Preço dos produtos
Formas de pagamentos
Limpeza do ambiente
Conforto do ambiente
Facilidade de acesso ao estabelecimento
Localização do estabelecimento

Fonte ‐ elaboração própria.
Por fim, a tabulação desses dados foi feita com o uso do software Microsoft Excel 2010.
Para apresentação usou‐se gráficos de barras em forma de coluna. Cada gráfico mostra dois
atributos pesquisados, relacionados a 3 dos 4 “Ps" do composto de marketing (Produto, Preço e
Praça), de acordo com a tabela 2. Optou‐se por não contemplar o “P”, Promoção, por este não
ter interferência significativa com o nível de satisfação dos consumidores.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os cinco gráficos apresentam, de forma agrupada, o grau de satisfação dos consumidores
da “Point Lanches Pizzaria” no que se refere aos dez atributos estudados, conforme estrutura já
descrita na tabela 2.
Gráfico 1: Grau de satisfação dos clientes da Point Lanches Pizzaria relação aos atributos:
Variedade e Qualidade dos produtos.

Fonte: Dados da pesquisa
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O gráfico 1 demonstra o grau de satisfação dos clientes em relação aos atributos
“Variedade e Qualidade dos Produtos” da Point Lanches pizzaria.
O primeiro resultado é referente ao atributo “Variedade”. O gráfico indica que 100% dos
clientes estão satisfeitos (62% totalmente satisfeitos e 38% Parcialmente satisfeitos).
O segundo resultado é referente ao atributo “Qualidade”. O gráfico indica que 96% dos
clientes estão satisfeitos (58% totalmente satisfeitos e 38% Parcialmente).
Portanto, conclui‐se que com relação aos aspectos “Variedade” e “Qualidade” dos
Produtos os clientes estão satisfeitos.
Gráfico 2: Rapidez no atendimento e simpatia dos funcionários

Fonte: Dados da pesquisa
O gráfico 2 demonstra o grau de satisfação dos clientes em relação aos atributos Rapidez
e Simpatia dos funcionários prestados no atendimento da Point Lanches pizzaria.
O primeiro resultado é referente ao atributo Rapidez no atendimento. O gráfico indica
que 70% dos clientes estão satisfeitos (14% totalmente satisfeitos e 56% Parcialmente
satisfeitos), 2% indiferentes, 28% estão insatisfeitos (22% Parcialmente insatisfeitos e 6%
totalmente).
O segundo resultado é referente ao atributo Simpatia dos funcionários. O gráfico indica
que 80% dos clientes estão satisfeitos (50% totalmente satisfeitos e 30% Parcialmente), 2%
indiferente, 18% insatisfeitos. (12% parcialmente insatisfeitos e 6% totalmente).
Sendo assim, no que refere‐se a estes dois aspectos, percebe‐se elevados índices de
satisfação. Embora, existam algumas deficiências que precisam ser melhor analisadas para, se
necessário, serem corrigidas. Deficiências essas que podem servir de objeto de estudo de futuras
pesquisas acadêmicas que podem ser desenvolvidas no próprio IFRN, campus Nova Cruz/RN, por
alunos concluintes das futuras turmas do Curso Técnico de Nível em Administração.
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Gráfico 3: Preço dos produtos e Formas de pagamento.

Fonte: Dados da pesquisa
O gráfico 3 demonstra o grau de satisfação dos clientes em relação aos atributos “Preço
e Formas de pagamento” praticados na Point Lanches pizzaria. O primeiro resultado é referente
ao atributo Preço dos produtos. O gráfico indica que 88% dos clientes estão satisfeitos (56%
totalmente satisfeitos e 32% parcialmente satisfeitos), 8% indiferentes. Apenas 4% estão
insatisfeitos (4% parcialmente insatisfeitos e 0% totalmente).
O segundo resultado é referente ao atributo “Formas de Pagamento”. O gráfico indica
que 94% dos clientes estão satisfeitos (80% totalmente satisfeitos e 14% parcialmente), 2%
indiferente e 4% insatisfeitos.
Pelos resultados apresentados no gráfico 3, nota‐se que estes dois atributos também
apresentam bons índices de satisfação.
Gráfico 4: Limpeza e conforto do ambiente.

Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico 4 demonstra o grau de satisfação em relação aos atributos: Limpeza e Conforto
do ambiente oferecidos na Point Lanches pizzaria. O primeiro resultado é referente ao atributo
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Limpeza do ambiente. O gráfico indica que 100% dos clientes estão satisfeitos (78% totalmente
satisfeitos e 22% Parcialmente satisfeitos).
O segundo resultado é referente ao atributo Conforto do ambiente. O gráfico indica que
92% dos clientes estão satisfeitos (62% totalmente satisfeitos e 30% parcialmente). 6%
indiferente. 2% insatisfeitos (2% parcialmente e 0% totalmente).
De acordo com os resultados obtidos, os clientes se mostram satisfeitos com relação a
esses dois atributos.
Gráfico 5: Facilidade de Acesso e Localização do Estabelecimento

Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico 5 demonstra o grau de satisfação em relação aos atributos: Acesso e
Localização do estabelecimento proporcionados pela Point Lanches Pizzaria. O primeiro
resultado é referente ao atributo Acesso. O gráfico indica que 98% dos clientes estão satisfeitos
(84% totalmente satisfeitos e 14% Parcialmente satisfeitos). 2% indiferente. O segundo resultado
é referente ao atributo localização. O gráfico indica que 100% dos clientes estão satisfeitos (90%
totalmente satisfeitos e 10% parcialmente).
Nos dois últimos atributos os clientes mostram‐se com significativos índices de
satisfação. Evidenciando que a empresa está bem localizada e é de fácil acesso.
CONCLUSÃO
O trabalho apresentado fez um breve levantamento teórico dos principais conceitos e
aspectos relacionados ao marketing, comportamento do consumidor e satisfação dos clientes.
Diante das análises pode‐se perceber que o marketing é uma função praticada pelas
empresas para atrair consumidores através da divulgação de seus produtos e/ou serviços,
despertando nas pessoas interesse e vontades para satisfazer suas necessidades e desejos.
Percebe‐se que diversos fatores interferem no comportamento do consumidor,
influenciando‐os na decisão de compra. E que a satisfação dos clientes deve ser o objetivo
principal das organizações que desejam permanecer no mercado.
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Esta pesquisa serviu para ampliar os conhecimentos dos pesquisadores, adquiridos
durante o curso técnico de nível médio em administração do IFRN, sobre a temática abordada,
especialmente no que diz respeito à disciplina Marketing e Serviços.
Acredita‐se que o trabalho alcançou seus objetivos, uma vez que conseguiu identificar
quais dos atributos propostos pelos pesquisadores interferem na satisfação dos clientes da Point
Lanches Pizzaria.
A dificuldade encontrada pelos pesquisadores, foi na abordagem dos clientes para
aplicação do questionário, por se tratar de um ambiente onde as pessoas vão com familiares ou
amigos, sentiu‐se um pouco de receio por imaginar estar invadindo a privacidade e
incomodando‐os em momentos de lazer.
Para a Point Lanches Pizzaria a pesquisa é importante por permitir identificar quais os
atributos apresentam níveis não adequados de satisfação e a partir dessa identificação adotar
estratégias que elevem a satisfação.
Sugere‐se que a empresa faça uma análise para identificar o “gargalo” que interfere no
processo de produção dos lanches, para que haja mais agilidade na entrega dos pedidos.
Com relação à simpatia, deve‐se investir na motivação e treinamento dos funcionários,
oferecendo‐lhes meios de incentivos para que trabalhem motivados e qualificados para assim
oferecer um bom atendimento aos clientes.
Por último, pode‐se concluir com base na análise dos dados que de um modo geral os
clientes estão satisfeitos no que se refere à variedade, qualidade, preço, formas de pagamento,
limpeza, conforto, acesso e localização da empresa. Porém os atributos rapidez e simpatia
precisam ser melhorados para que possam atingir a satisfação plena dos clientes.
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RESUMO
A questão central desta pesquisa e também sua
delimitação de tema foi analisar como é feita a gestão
dos contratos administrativos de fornecimento de
materiais e bens no IFTO‐ campus Palmas. A relevância é
que o Instituto maximize e torne mais eficiente sua
gestão de contratos. A pesquisa foi de abordagem
qualitativa, natureza aplicada, objetivo exploratório,
procedimento bibliográfico e de estudo de caso.

Concluiu‐se que, para o bem da eficiência administrativa
da Instituição, o IFTO – Campus Palmas deve
desenvolver uma sistemática de avaliação para cada
aquisição que se faça, e, se necessário for, constituir a
respectiva comissão, para que esta proceda ao
recebimento, em atendimento às formalidades
necessárias que a legislação exige. Neste sentido, tal
atividade estaria dentro do rol de atribuições destinadas
ao ramo de gestão de contratos, em virtude da
similaridade das finalidades.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão, Contratos Administrativos, Instituto Federal do Tocantins.

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS AND
MATERIALS ON FEDERAL INSTITUTE OF TOCANTINS ‐ IFTO ‐ CAMPUS OF PALMAS.
ABSTRACT
The central question of this research and also its
delimitation theme was to analyze how is the
management of administrative contracts for the supply
of goods and materials in campus‐IFTO Palmas. The
relevance is that the Institute becomes more efficient
and maximize their management contracts. The
research was qualitative approach, applied nature,
exploratory objective, procedure literature and case
study. It was concluded that, for the sake of

administrative efficiency of the institution, the IFTO ‐
Campus Palmas should develop an evaluation system for
each purchase that is made, and, if necessary, provide
the relevant committee for this do to the receipt, in
compliance with the necessary formalities that the law
requires. In this sense, such activity would be within the
list of assignments targeted at the management of
contracts, because of the similarity of purposes.

KEY‐WORDS: Management, Contract Administration, Federal Institute of Tocantins.
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GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E BENS NO
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS – IFTO – CAMPUS DE PALMAS.
INTRODUÇÃO
A questão central desta pesquisa e também sua delimitação de tema foi analisar como é
feita a gestão dos contratos administrativos de fornecimento de materiais e bens no IFTO‐
campus Palmas. A relevância é que o Instituto maximize e torne mais eficiente sua gestão de
contratos. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, natureza aplicada, objetivo exploratório,
procedimento bibliográfico e de estudo de caso.
Antes de adentrar na história desta Instituição de educação profissional técnica, o IFTO,
convém abordar o próprio histórico do ensino técnico:
Em 23 de setembro de 1909, o Presidente Nilo Peçanha criou no Brasil a Escola de
Aprendizes Artífices, por meio do Decreto n° 7.566, destacando‐se, ao longo do tempo,
no contexto educacional brasileiro, como ilhas de excelência na qualidade de formação
profissional, e deram origem às antigas Escolas Técnicas Federais, Agrotécnicas e
Centros Federais de Educação Tecnológica, hoje majoritariamente Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia. (BRASIL, 2009, p. 1).

Ao longo da evolução dessa modalidade de educação – o ensino técnico profissional –
foram criados diversos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs), e
“Durante a década de 1990, várias outras escolas técnicas e agrotécnicas federais tornam‐se
CEFETs, formando a base do sistema nacional de educação tecnológica, instituída em 1994”
(PACHECO, 2011). A Escola Agrotécnica Federal (EAF) de Araguatins, Estado do Tocantins, foi
criada pelo Decreto nº. 91.673, de 20 de setembro de 1985, onde foi designada a funcionar o 1º
e 2º graus profissionalizantes com habilitação em Agropecuária, Agricultura e Economia
Doméstica, com inauguração em 23 de março de 1988, conforme descreve o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFTO.
Já a Escola Técnica Federal (ETF) de Palmas – Tocantins, criada com a publicação da Lei n°
8.670, de 30 de junho 1993, e, após longo período de procedimentos para a sua construção, veio
a funcionar somente a partir do dia 10 de março de 2003, segundo Brasil (2009).
No Estado do Tocantins, a junção dessas duas escolas federais foi consolidada pela Lei nº
11.892/2008, que ainda criou os seguintes campi:
No estado do Tocantins, anterior ao ano de 2008, faziam parte da Rede Federal de
Educação Técnica e Tecnológica a Escola Técnica Federal de Palmas (ETF‐Palmas) e a
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins (EAFA). Com a Lei 11.892 de 29/12/2008 essas
escolas foram credenciadas a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO), passando a ser cada uma delas um Campus do IFTO. Além destas, o
Instituto hoje se compõe pelos campi de Araguaína, Paraíso do Tocantins, Gurupi e Porto
Nacional (SENNA, 2011, p. 14).
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Atualmente, com a expansão dos campi nos institutos federais, através da política de
interiorização dessa educação no Brasil, o IFTO já trabalha no sentido de atender a região das
seguintes cidades: Colinas do Tocantins e Dianópolis, os quais seus campi estão em fase de
implantação, e, segundo a Reitoria do IFTO, em breve estará em funcionamento, neste sentido,
quando consolidadas as novas implantações já previstas pela Instituição, o IFTO contará com um
total de 08 campi.
Cabe reforçar que a abordagem em questão – gestão de contratos – no presente trabalho
está focada somente no IFTO – Campus Palmas, o qual tem sua estrutura organizacional, de
acordo com descrições apontadas no subcapítulo seguinte.
2. Estrutura organizacional do IFTO – Campus Palmas
O Regimento Geral do IFTO formaliza a estrutura organizacional em sentido macro, ou
seja, determina a organização administrativa para a Instituição como um todo e indica as
atribuições dos órgãos colegiados superiores, da Reitoria e das direções‐gerais de cada campus.
Entretanto, no que concerne às competências da direção‐geral do campus, o regimento
estabelece tão somente as atribuições para o seu diretor‐geral, e delega para esta unidade
administrativa a competência de elaborar o seu respectivo regimento interno.
No entanto, em consulta à Direção Geral do Campus Palmas, ficou esclarecido que ainda
estão sendo formalizadas as comissões responsáveis pelo levantamento das informações que
serão trabalhadas na constituição do regimento deste Campus, e que ainda não há prazo
previsto para a conclusão dos trabalhos.
Como o IFTO – Campus Palmas é uma instituição relativamente nova, sua estrutura
organizacional tem bases da antiga ETF de Palmas. A Instituição, inclusive, não apresenta o seu
organograma atualizado, constatando‐se que no sitio do IFTO – Campus Palmas apresenta o
organograma da extinta ETF de Palmas.
A fim de consolidar as informações a respeito da estrutura administrativa, foi solicitado,
junto à Gerência de Recursos Humanos do Campus, informações neste sentido e as mesmas são
interpretadas nos dizeres que se segue.
Mesmo não instituída formalmente a estrutura organizacional do Campus Palmas, esta
unidade administrativa é subdivida em três áreas específicas denominadas: Diretoria de
Administração e Planejamento (DAP); Diretoria de Ensino (DIREN) e Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias (DIREC).
Contudo, a área relacionada à discussão desse trabalho é a DAP, pois é neste setor que
são desenvolvidas as atividades de apoio para a Unidade: o gerenciamento das atividades
orçamentárias e financeiras; o planejamento das ações e a busca de soluções para as demandas
recebidas; também, é ele o responsável pelos procedimentos licitatórios, e, por conseguinte a
supervisão dos contratos administrativos advindos de tais certames.
Diante das informações coletadas, foi constatado que o IFTO – Campus Palmas não tem,
em sua estrutura organizacional, o setor específico que atenda as atividades provenientes de
gestão contratual. A Unidade Administrativa conta com área que coordena as atividades de
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compras e licitações, mas não existe o setor específico que tenha a responsabilidade pela
coordenação de contratos administrativos.
Em consulta realizada à DAP, a mesma esclareceu que atualmente as atividades de
acompanhamento de contrato ficam submetidas aos fiscais de contrato, e quando estes
requisitam informações sobre os contratos, a própria DAP, juntamente com as coordenações que
a integram, busca os esclarecimentos necessários, inclusive com a ajuda das áreas demandantes
do objeto do contrato ou mesmo com outros setores envolvidos.
3. Relação da Reitoria e Campus Palmas do IFTO na gestão de contratos
A Lei de criação dos Institutos Federais – Lei nº 11.892/2008 – menciona que tais órgãos
“possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático‐pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 2008). Também é definido pela Lei, em seu
artigo 9º, que “cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta
orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a
pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores” (BRASIL, 2008). E a competência pela
organização de cada instituto fica a cargo do seu estatuto, inclusive no artigo 14, dessa mesma
Lei, estabelece que o diretor‐geral de cada campus recebe a incumbência de promover, no prazo
de 180 dias, a partir da publicação da Lei, a elaboração da proposta do estatuto e de plano de
desenvolvimento institucional da unidade.
Por determinação das disposições mencionadas, foram constituídos na Autarquia os
seguintes documentos: o Estatuto do IFTO, com aprovação no dia 19 de agosto de 2009; e em
seguida, ainda no ano de 2009, foi publicado o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Ambos os documentos mencionam que o detalhamento da estrutura organizacional, as
competências das unidades administrativas e as atribuições dos respectivos dirigentes serão
estabelecidos no seu Regimento Geral do Órgão.
E conforme exposição no tópico anterior – Estrutura organizacional –, atualmente existe o
Regimento Geral somente para o IFTO, e o mesmo não traz detalhamento das atribuições para
os departamentos dentro da unidade descentralizada – campus –, o que pode ser deduzido que
não há, formalmente, o estabelecimento das definições funcionais e respectivas atribuições dos
setores que o compõem, razão pela qual a Unidade – Campus Palmas – não ter aprovado ainda o
seu regimento geral.
Como, ainda, não estão formalizadas a responsabilidade e as atribuições da função de
gerir os contratos do IFTO – Campus Palmas faz‐se necessário recorrer a outras normas que
podem ser utilizadas, teoricamente, como parâmetro para o estudo da questão.
Uma delas seria o próprio Regimento Geral do IFTO, onde, junto ao Capítulo III ‐ Da
Organização Administrativa, é definida a Coordenação de Supervisão de Contratos (CSC), e no
artigo 36 define as atribuições desta:
Art. 36. À Coordenação de Supervisão de Contratos compete:
I – assessorar a elaboração de planos de trabalho, convênios e contratos;
II – controlar, registrar, publicar e arquivar os convênios e contratos assinados pelo IFTO;
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III – elaborar e registrar os contratos no âmbito da Reitoria;
IV – executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. (BRASIL, 2011, grifo nosso).

No âmbito da Reitoria do IFTO, existem as funções basilares das atividades de gestão de
contratos, e é interessante destacar que, dentre as atribuições da CSC, suas atividades começam
ainda no planejamento da futura contratação – conforme inciso I do art. 36 –, mas comparando
este com o que foi exposto da literatura, o rol de atribuições para o setor responsável pela
gestão de contratos – CSC da Reitoria do IFTO – se mostra insuficiente às verdadeiras
necessidades da organização.
Outro instrumento normativo (IN), que deve ser levado em consideração, é a IN nº
005/2011/IFTO/Reitoria, de 27 de maio de 2011, a qual determina os procedimentos a serem
adotados na fiscalização e execução de contratos no âmbito do IFTO, mas vale destacar que esta
normatiza somente os contratos de obras e/ou serviços de engenharia.
O objeto da IN supracitada é a definição das atribuições dos membros de comissões de
fiscalização de contratos de obras, onde são delimitadas as atribuições específicas dos fiscais de
contratos – sendo este qualquer servidor do IFTO; e as atribuições dos fiscais de execução de
contratos – destinado a estes somente servidores com habilitação técnica legal. É importante
destacar que dentre as várias atividades, a serem observadas pelos fiscais de obras de
engenharia, não se encontram as atividades específicas para o setor de gestão de contratos.
No âmbito do IFTO – Campus Palmas há uma normatização, instituída através da Portaria
nº 057/2011/IFTO/Campus Palmas, de 25 de abril de 2011, que visa orientar os fiscais de
contratos de obras, listando, também, as atribuições de competência dos membros da comissão
de fiscalização de obras. Destaca‐se que tais atribuições têm plena conformidade com a IN nº
005 – inclusive com os mesmos ditames –, e como esta portaria tem data anterior à IN, é possível
concluir que a norma estabelecida no IFTO – Campus Palmas foi preponderante à normatização
dos trabalhos de fiscalização de contratos de obras de engenharia no âmbito do IFTO.
Outro detalhe que cabe destacar, relativo à referida Portaria, é que a motivação desta,
conforme seu art. 1º foi provocada por membros de comissão designada para fiscalizar a
execução de obras. Em consulta ao despacho desses membros comissão (Memorando nº
04/2011 – Com. de Fiscalizações do Campus Palmas, do dia 18 de abril de 2011), constatou‐se
que foi uma sugestão para Autoridade Competente da Unidade, no sentido de definir as
atribuições dos responsáveis pela fiscalização de contratos para execução de obras.
O entendimento que chega sobre a gestão de contratos no IFTO como um todo, é que
existe então uma coordenação – a CSC – específica para gerir os contratos administrativos,
porém, somente os comuns a todos os campi – exemplos os de asseio e limpeza, apoio
administrativo e segurança armada –, no entanto essas contratações são pactuadas pela Reitoria
do IFTO, e consequentemente, este é órgão gerenciador do mesmo, e assim cada campus seria
um órgão participante da contratação, com responsabilidade pela sua própria execução, e, por
exemplo, caso necessite de aplicar penalidade ou proceder um aditamento contratual, a
demanda do fiscal no campus é repassada à CSC da Reitoria, e esta, por sua vez, instrui o
procedimento a fim de atender tal demanda.
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Observa‐se, também, que não existe no IFTO – Campus Palmas um setor específico para o
gerenciamento dos seus próprios contratos, e, segundo a DAP, atualmente, as atividades de
gestão de contratos, é absorvida por outras setores do Campus, tais como: Gerência de
Administração e Manutenção, Coordenação de Compras e Licitações, Coordenação de
Planejamento e Coordenação de Administração, ambos sob o comando da da própria DAP.
4. Dados dos contratos administrativos e respectivas análises
Para realizar a coleta das informações foram utilizadas duas formas metodológicas: a
análise documental e o questionário. Os documentos usados foram aqueles apensados aos
processos administrativos, todos eles instruídos por licitações. A coleta de dados por formulário
foi aplicado às pessoas envolvidas nas contratações, sejam solicitantes das mesmas, fiscais dos
contratos e membros das comissões ou responsáveis pelo recebimento do objeto contratado
que totalizaram 10 pessoas.
Em relação à amostra, foi levada em consideração a relevância financeira de cada
contrato do Órgão, executado no exercício de 2011. Assim, foram delimitados aqueles que
liquidaram os valores mais dispendiosos, dentro da sua respectiva natureza de despesa.
Norteado pelos critérios expostos foi consultado o Portal da Transparência do Governo
Federal. A partir dessa consulta definiram‐se os contratos que fariam parte da amostra de
estudo. Na Tabela 1 pode‐se observar a constituição da amostra da pesquisa.
Tabela 1 ‐ Contratos analisados no presente estudo.
CONTRATOS ANALISADOS DO IFTO – CAMPUS PALMAS, E RESPECTIVOS VALORES APLICADOS EXERCÍCIO DE
2011.
Valor Aplicado do
Natureza do Objeto
Especificação do objeto contratado
Contrato no
Contratual
Exercício
Aquisição de equipamentos para área de indústria IFTO ‐ Campus
R$ 300.200,00
Palmas
Fornecimento de
Aquisição de livros para o IFTO ‐ Campus Palmas
R$ 126.246,96
materiais e bens
Aquisição de equipamentos para o laboratório de física do IFTO ‐
R$ 83.238,52
Campus Palmas
MONTANTE APLICADO PELOS CONTRATOS ANALISADOS PELA PESQUISA
R$ 509.685,48

Fonte ‐ Adaptado do Portal de Transparência do Governo Federal (2012).

Nos três processos administrativos de aquisição de bens para o IFTO – Campus Palmas
analisados, os respectivos instrumentos contratuais foram substituídos por Notas de Empenho
(NEs), a justificativa da substituição foram previstas nos editais de licitação, pois os bens
adquiridos têm natureza de entrega imediata, não havendo obrigações futuras para ambos os
pactuantes.
4.1.

Compra de equipamentos de laboratório de indústria
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A primeira aquisição é proveniente da NE nº 2010NE000160, do dia 09/11/2010, com o
seguinte objeto: aquisição de equipamentos destinados à complementação do Laboratório da
área de Indústria do IFTO – Campus Palmas, referente ao Processo Administrativo nº
23053.000817/2009‐12, o valor total desta aquisição foi de R$ 300.200,00, a responsável pelo
fornecimento foi a empresa Festo do Brasil Ltda., os dados colhidos deste processo foi por meio
do Portal da Transparência, pois o processo físico não foi localizado em tempo de realizar os
trabalhos da presente pesquisa, contudo não impossibilitou a análise da presente aquisição.
Normalmente, de acordo com outros editais da Instituição, são previstos um prazo de
entrega, para bens semelhantes ao objeto desta licitação, de 45 dias. Destaca‐se que a liquidação
financeira dessa aquisição foi realizada de forma parcelada, com datas de 16/03/2011 e
29/06/2011, apesar da NE ter sido realizada de forma integral.
Mas de acordo com o responsável pelo recebimento do presente objeto, que respondeu
o questionário aplicado, houve a necessidade, por parte da empresa fornecedora, de dilatação
do prazo para realizar a entrega dos bens; e foi afirmando ainda que durante a entrega dos
equipamentos ele mesmo formalizou a comissão para que se realizassem os procedimentos de
recebimento dos bens, tanto provisoriamente quanto definitivamente; o servidor ainda
confirmou que participou da fase de planejamento da aquisição, elaboração do termo de
referência do objeto.
4.2. Compra de livros
A segunda aquisição trata‐se da NE nº 2010NE900395, do dia 17/12/2010, com o seguinte
objeto: aquisição de livros nacionais e estrangeiros para compor o acervo do IFTO – Campus
Palmas, proveniente do Processo Administrativo nº 23235.001262/2010‐15 (Reitoria),sendo que
a parte empenhada no Campus desta licitação foi de R$ 126.247,00, que é o valor total do órgão
participante Campus Palmas na licitação, da qual previu para todas as unidades administrativas
do IFTO, e a empresa responsável pela venda foi a Dias Distribuidora de Livros Ltda.
O edital desta licitação determinava a entrega dos livros no prazo máximo de 30 dias para
os nacionais e 45 dias para os estrangeiros. Não houve qualquer notificação de ocorrência no
processo para esta aquisição, mas vale destacar que, mesmo a NE sendo realizada de forma
global, a entrega dos livros, também, foi executada parceladamente, que têm datas entre
25/04/2011 a 12/12/2011, e não consta qualquer informação, seja por parte da Instituição ou
por parte da empresa contratada, do motivo desse fato.
Das informações colhidas através do questionário, observou‐se as seguintes questões: o
servidor, solicitante desta aquisição, afirmou que participou da elaboração do termo de
referência que originou a licitação; confirmou, também, que a empresa forneceu parcialmente o
objeto; salientou, ainda, que não houve a aderência aos termos contratuais, tanto por parte da
Instituição quanto por parte do fornecedor; e no que diz respeito às formalizações sobre a
comissão ou designação de responsável para o recebimento dos objetos não soube informar
dessa ocorrência.
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Dessas informações, há de se ressaltar que, realmente não houve formalização para
dilatação de prazo, e nem sobre o fato da motivação da entrega ser realizada parcialmente, e
também se confirma, pois não constam no processo, a não designação de representantes para
realizar as formalizações necessárias aos recebimentos dos materiais.
4.3. Compra de equipamentos de laboratório de física
A terceira aquisição refere‐se ao Processo Administrativo nº 23146.001755/2010‐60, que
gerou a NE nº 2010NE000160, do dia 18/12/2010, com o seguinte objeto: aquisição de
equipamentos para o Laboratório de Física do IFTO – Campus Palmas, com o valor adjudicado em
R$ 83.238,52, este representa um lote de equipamentos, o qual foi o mais dispendioso desse
processo de aquisição, em que a empresa Azeheb Indústria de Equipamentos Ltda. foi a
responsável pela entrega, a ser realizada em 30 dias, como previsto no respectivo edital.
Em virtude de solicitação da empresa contratada, foi autorizada a prorrogação do prazo
de entrega para o dia 30/04/2011, alegado pela empresa que foi em decorrências de imprevistos
na produção. No entanto, há de se registrar que o pagamento da referida aquisição, conforme o
sitio institucional Portal da Transparência, foi realizado no dia 12/07/2011, data esta que engloba
todos os prazos para o procedimento de recebimento do objeto.
Dos registros do questionário aplicado, para esta aquisição, consta que o responsável que
solicitou a compra também participou da elaboração do termo de referência da licitação; ele
também confirmou que não foi elaborado o termo de recebimento provisório, e para o
recebimento definitivo foi providenciado às devidas formalidades, pela própria área solicitante,
porém, vale destaca que não consta este documento apensado ao processo.

CONCLUSÃO
Diante dos processos administrativos analisados, que teve como objeto a aquisição de
materiais e bens para o IFTO – Campus Palmas, assim como os dados dos representantes da
Administração que atuaram nos mesmos, pôde ser concluído os seguintes aspectos: observa‐se
que houve a atuação dos setores solicitantes nos procedimentos de compra, em que se deram
desde a fase de planejamento da licitação até a efetivação consumação, situação positiva para a
eficiência da aquisição.
Porém, na fase de efetivação das compras, foi percebido que houve algumas situações
que prejudicaram, tanto a Instituição compradora quanto ao próprio procedimento da compra, a
exemplo: os prazos iniciais de entrega que não foram respeitados – inclusive para a aquisição de
livros houve um agravante, a aquisição foi atendida parcialmente, e não estava no processo a
motivação desse fato superveniente –, e também foi evidente que, por parte da Administração,
também houve displicência neste caso, pois não há qualquer informação sobre penalização ou
justificativa que abonasse a falta cometida pela empresa fornecedora.
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Outra circunstância que merece destaque foi na fase de recebimento, pelas análises que
pôde ser feita nos casos apresentados, no primeiro processo percebeu‐se que a própria área
solicitante realizou as formalidades quanto aos termos de recebimentos, fato semelhante para a
terceira aquisição apresentada – porém com uma constatação agravante, pois não evidencia no
processo administrativo às formalidades necessárias para o efetivo recebimento do bem
adquirido pela Administração, exigência determinada pela Lei Geral de Licitações e Contratações
Públicas em seu artigo 73, II, b.
A forma utilizada pela Instituição para registrar os recebimentos dos materiais e bens
adquiridos foram os atestos nas respectivas notas fiscais, inclusive necessários para que o setor
financeiro da Instituição efetue a quitação da compra. Dessa forma pode até atender os ditames
legais, mas o ideal – principalmente em se tratando de equipamentos de laboratórios, em que há
uma complexidade na aquisição, pois envolvem ensaios, testes, experiências e tantas outras
formas utilizações didáticas que forem necessárias para atender a finalidade do equipamento – é
que se constituam comissões específicas, em atendimento à própria Lei nº 8.666, 21 de junho de
1993, art. 15,§ 8º.
Especialmente, as duas aquisições de equipamentos para laboratórios – áreas de
Indústria e Física do Campus Palmas – referem‐se a valores superiores ao mencionado na Norma,
ou seja, estão presentes todos os quesitos exigíveis na Lei, para que se constituem comissões
responsáveis para o recebimento definitivo dos bens adquiridos pela Instituição.
Os setores solicitantes não necessariamente devem possuir o conhecimento de todas
essas exigências legais, pois isso não se deve partir deles a iniciativa de atendimento à norma,
certamente deve se ter o envolvimento da área a que destina o bem, que pode contribuir com os
seus conhecimentos e experiências.
Contudo, para o bem da eficiência administrativa da Instituição, o IFTO – Campus Palmas
deve desenvolver uma sistemática de avaliação para cada aquisição que se faça, e, se necessário
for, constituir a respectiva comissão, para que esta proceda ao recebimento, em atendimento ás
formalidades necessárias que a legislação exige. Neste sentido, tal atividade estaria dentro do rol
de atribuições destinada ramo de gestão de contratos, em virtude da similaridade das
finalidades.
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O COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO COM OS
COLABORADORES DO SETOR DE HOTELARIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO EM JOÃO PESSOA.
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RESUMO
O presente estudo buscou abordar o comprometimento
organizacional e se propôs a identificar a existência e a
predominância das dimensões afetiva, instrumental e
normativa do mesmo entre os colaboradores
terceirizados e prestadores de serviço do setor de
hotelaria de um hospital público militar da cidade de
João Pessoa‐PB. O objetivo foi o de analisar esta atitude
no trabalho através da aplicação do questionário
adaptado
da
escala
de
mensuração
do
comprometimento segundo o modelo de Meyer, Allen e
Smith (1993). A população do objeto de estudo
escolhido compreende 87 colaboradores terceirizados e
prestadores de serviço, tendo sido retirada uma amostra
de 44 pesquisados. A pesquisa foi de natureza aplicada e

classificada como estudo de caso, com abordagem
quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. Os
dados obtidos através dos questionários foram tratados
com ferramentas do Microsoft Excel e Word. A pesquisa
indicou um grau elevado do comprometimento
organizacional nas três dimensões entre os pesquisados,
o que caracteriza forte identificação com os objetivos e
valores da Instituição. Dessa forma, foi demonstrada a
existência de um vínculo emocional por parte dos
pesquisados, mesmo sem a existência de estabilidade
dos mesmos no emprego devido a sua natureza
temporária, além de um sentimento moral de
permanência na instituição e menor grau de
continuação devido a fatores de necessidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Comprometimento organizacional, componentes do comprometimento.

ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY PERFORMED WITH THE HOSPITALITY SECTOR
EMPLOYEES OF A PUBLIC HOSPITAL IN JOÃO PESSOA.
ABSTRACT
The present study sought to address the
organizational commitment and set out to identify the
existence and prevalence of affective, instrumental and
normative even among employees and outsourced
service providers in the hotel sector of a city public
hospital military dimensions of John Person‐PB. The aim
was to analyze this attitude at work by applying the
adapted questionnaire scale measurement of
impairment according to the model of Meyer, Allen and
Smith (1993). The population of the chosen object of
study comprises 87 employees and outsourced service
providers, a sample of 44 respondents was withdrawn.
The research of an applied nature and was classified as a

case study with a quantitative approach, exploratory
and descriptive. The data obtained from the
questionnaires were treated with Microsoft Excel and
Word toolbars. The survey indicated a high level of
organizational commitment in three dimensions among
those surveyed, which features strong identification
with the goals and values of the institution. Thus, it was
shown that there is an emotional attachment on the
part of respondents, even without the existence of the
same stability in employment due to their temporary
nature, and a moral sense of permanence in the
institution and continuation lesser degree due to factors
necessity.

KEY‐WORDS: Organizational commitment, commitment components.
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1. INTRODUÇÃO
Diante das constantes mudanças no mundo do trabalho e das distintas formas de
posicionamento perante as organizações, percebe‐se a necessidade de reconhecer os valores
humanos como elemento primordial e de elevado grau na busca por excelência empresarial o
que, podemos definir como alcançar os resultados esperados. A era tecnológica evidencia um
mercado amplo cada vez mais competitivo, o que leva as organizações a perceberem a relevância
do trabalho humano, a enxergá‐las como talento humano e que os seus valores indissociáveis à
motivação, compõe as ferramentas para obtenção do sucesso organizacional.
Considera‐se importante analisar os colaboradores de um hospital, pois segundo
Malagón‐Londoño, Morera, e Laverde (2010) as pessoas que trabalham nestas organizações não
são apenas fatores de produção de serviços de saúde, mas também seu componente mais
importante, com o qual se deve lidar cuidadosamente. As atitudes afetam diretamente o nível de
satisfação e reflete como o indivíduo se sente em relação ao trabalho; a percepção dos valores
do trabalhador constitui elemento fundamental para a compreensão do comprometimento
organizacional; e a apreensão da natureza destes valores, por parte de seus gestores, contribui
para a tomada de decisão que possibilita a mudança cultural.
O comprometimento organizacional pode afetar diversos costumes, hábitos e
comportamentos dos colaboradores, como assiduidade, intenção ou abandono efetivo da
organização, pontualidade, mudanças de atitudes, desempenho individual, comportamento de
cidadania organizacional e de negligência e desempenho organizacional (LEONE, ARAUJO E
KANZAGI, 2012). Entender, pois, que as pessoas são fontes facilitadoras para o desenvolvimento
das organizações capazes de aprimorar a sua própria efetividade revela como é preciso investir,
desenvolver, reconhecer e motivá‐las.
Desde o ano de 1969 os funcionários de um hospital público militar da cidade de João
Pessoa‐PB, dentre eles civis e militares, se dividem na tarefa de fornecer serviços gratuitos aos
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS da Grande João Pessoa, além dos demais municípios
do Estado da Paraíba, especialmente no que se refere aos serviços de atendimento hospitalar de
urgência e emergência, bem como de maternidade. Nesse sentido, este trabalho pretendeu
identificar a existência e qual a predominância das dimensões afetiva, instrumental e normativa
do comprometimento organizacional nos funcionários do setor de hotelaria daquela instituição
de saúde pública militar por se tratar de um dos departamentos em que mais se concentra
terceirizados e prestadores de serviço, buscando compreender esses profissionais no seu
contexto de trabalho, conhecendo as variáveis que lhes motivam, lhes engajam e os tornam
produtivos, contribuindo para o crescimento da organização.
Os estudos realizados sobre o tema no setor público no contexto brasileiro ainda são
muito poucos e bastante recentes, o que demonstra a importância deste trabalho para a gestão
do serviço público em geral, bem como as evidências apresentadas também se direciona aos
pesquisadores que o realizaram e a todo público acadêmico‐científico, uma vez que as
proeminências que se pretendeu obter nesta análise contribuem para a construção do
conhecimento científico, buscando consolidar as já existentes acerca do comprometimento
organizacional e gestão de pessoas.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1. As pessoas e a sua importância nas organizações
No decorrer da evolução histórica da sociedade novas tendências vão surgindo à medida
que os estudos e as descobertas avançam. As teorias e os modelos vão sendo incluídos ao
alcance que os sistemas se constituem na sociedade altamente organizacional. O homem, em
todas as fases de sua vida, ou seja, desde o nascimento até os dias de hoje, depende das
organizações, e nela são inseridos a maior parte do tempo, de maneira geral, a sociedade com
requisitos sofisticados e sistemáticos atribui um valor elevado à naturalidade, à competência, à
motivação e à eficácia pessoal e organizacional. Verifica‐se que as organizações estão a todo o
momento sendo pressionadas pelas intensas mudanças mundiais e nesse contexto é preciso
reestruturar as relações e vínculos entre os indivíduos e as organizações.
Segundo Chiavenato (2009), as instituições se veem com a necessidade de aplicar
melhorias nos recursos materiais, financeiros e tecnológicos através das pessoas que os
executam. Para ele, a necessidade de desenvolver as pessoas não é só conceder informações
para que aprendam novos conhecimentos e habilidades para se tornarem mais eficientes, é,
sobretudo, dar‐lhes a informação ao ponto que elas adquiram novas atitudes, soluções, ideias,
conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos ao ponto de se tornarem cada vez
mais eficientes.
Existem muitos servidores públicos que executam tarefas importantes para a comunidade
sejam eles efetivos, terceirizados ou temporários, como é o caso daqueles que trabalham em
instituições públicas de saúde, sendo estas consideradas de serviço essencial à população.
Convém salientar que o hospital onde foi realizada a pesquisa é administrado por uma instituição
militar estadual e o setor foco deste estudo é responsável por uma atividade meio dentro
daquela unidade hospitalar. Denominado como hotelaria, este departamento é responsável pela
confecção, lavagem e distribuição de todo enxoval utilizado por pacientes e funcionários, como
também tem como responsabilidade a higienização de todo o hospital, o que nos leva a concluir
que as pessoas ligadas a este setor em especial lá estão para criar as condições indispensáveis
para o conjunto das atividades fins realizadas na prática da assistência médico‐hospitalar direta
ao paciente.
As pessoas são elementos essenciais nas organizações e isto não se altera no universo das
instituições públicas prestadoras de serviços de saúde. Nelas os colaboradores precisam se
adequar as finalidades organizacionais tanto físicas, quanto social e cientificamente. Da mesma
forma este tipo de organização precisa disponibilizar os recursos adequados para a execução dos
serviços propostos, bem como garantir respeito e dignidade as pessoas que nela trabalham.
Perante isso, é importante conhecer os valores dos colaboradores que ingressam na
organização, pois esta bagagem é de fato relevante. Contudo é lógico supor que os valores
priorizados pelos colaboradores influenciem o comportamento, sejam determinantes
significativos tanto da sua identificação quanto da ligação com a organização e constituem‐se
antecedentes do comprometimento organizacional. Deste modo, administrá‐las depende muito
da habilidade do gerente em conseguir coordenar essa força produtiva para obter o máximo de
operosidade e cooperação.
2.2.

O comprometimento organizacional e seus componentes
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Segundo Rodrigues et al (2010) as últimas décadas foram marcadas pelo interesse
crescente de estudiosos sobre a compreensão das bases psicológicas de ligação entre
colaborador e organização. Os estudos sobre o comprometimento foram iniciados em meados
dos anos 70 nos Estados Unidos e no Brasil iniciou‐se na década de 80 com a contribuição de
diversos teóricos. Para Medeiros e Enders (1998), o comprometimento refere‐se a uma forte
crença e aceitação dos valores e objetivos da empresa, isto é, estar disposto a exercer um esforço
considerável da organização. Portanto, o comprometimento com o trabalho é um diferencial
dentro do ambiente empresarial, pois, além das recompensas internas, proporciona segurança
ao colaborador, valorização do espírito de equipe, reconhecimento dos valores e oportunidades
da realização profissional, contribuindo para a conquista do compromisso por parte de cada
integrante que compõe uma equipe eficiente.
Rodrigues e Bastos (2010) afirmam que na agenda de pesquisa sobre comprometimento
organizacional, predomina o modelo de conceitualização de três elementos do
comprometimento organizacional, instituído pelos pesquisadores John Meyer e Natalie Allen no
ano de 1991.
De acordo com este modelo o comprometimento é visto como possuindo três dimensões:
afetiva, instrumental e normativa. O componente afetivo é visto como apego e envolvimento,
onde ocorre identificação por parte do indivíduo com a organização. As pessoas com forte
comprometimento afetivo continuam na organização porque querem e desejam. Este
componente pode ser relacionado com a assimilação do indivíduo que acolhe influência para
estabelecer ou manter uma relação satisfatória com a organização. (SIMON E COLTRE, 2012).
No que diz respeito ao componente instrumental, o mesmo é visto como função das
recompensas em se manter associado à organização e os custos associados em deixa‐la. Segundo
Simon e Coltre (2012), o comprometimento instrumental seria desenvolvido a partir de dois
fatores antecedentes: a proporção e/ou o número de investimentos perpetrados pelo individuo
na organização e na falta de alternativas de empregos no mercado.
O componente normativo por sua vez está relacionado ao alto nível de comprometimento
por parte das pessoas em relação à organização por permanecerem na mesma pelo fato de se
sentirem obrigados moralmente a isto. Para Meyer & Allen é plenamente possível encontrar em
um mesmo indivíduo dimensões diversificadas de comprometimento o que sugere a
possibilidade da existência da combinação de níveis das três dimensões supracitadas (SIMON E
COLTRE, 2012).
A versão da Escala de Mensuração do Comprometimento proposta por Meyer, Allen &
Smith em 1993 e validada por Medeiros e Enders (1998), é constituída por 03 (três) sub‐escalas
relacionadas a cada uma dos três componentes do comprometimento, cada uma delas com 06
(seis) afirmativas, sendo assim 18 (dezoito) no total.
A dimensão afetiva possui os itens 1, 2 e 6 formados por afirmativas (1‐ eu seria muito
feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização; 2‐ eu realmente sinto os problemas
da organização como se fossem meus; 6‐ esta organização tem um imenso significado pessoal
para mim) e os itens 3, 4 e 5 são compostos por afirmativas invertidas (3‐ eu não sinto um forte
senso de integração com minha organização; 4‐ eu não me sinto emocionalmente vinculado a
esta organização; 5‐ eu não me sinto como uma pessoa de casa na minha organização).
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A sub‐escala de comprometimento instrumental possui seis indagações, sendo todas elas
afirmativas (1‐ Na situação atual, ficar com minha organização é na realidade uma necessidade
tanto quanto um desejo; 2‐ Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil para mim deixar minha
organização agora; 3‐ Se eu decidisse deixar a minha organização agora, minha vida ficaria
bastante desestruturada; 4‐ Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização;
5‐ Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia considerar trabalhar em
outro lugar; 6‐ Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a
escassez de alternativas imediatas)
Já a dimensão normativa tem no item 1 uma afirmativa invertida (1‐ eu não sinto
nenhuma obrigação em permanecer na minha empresa) e nos demais itens afirmativas (2‐
Mesmo que fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar minha organização
agora; 3‐ Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora; 4‐ Esta organização
merece minha lealdade; 5‐ Eu não deixaria a minha organização agora porque eu tenho uma
obrigação moral com as pessoas daqui; 6‐ Eu devo muito a minha organização).
Diante do exposto verifica‐se que o comprometimento como atitude no trabalho é uma
das bases para a interatividade, pois se trata de algo que reflete o envolvimento do sujeito com
suas atividades laborais, com as pessoas e, num nível macro, com a própria organização, o que é
de fundamental importância nas organizações (PAIVA E MORAIS, 2012), inclusive nas instituições
públicas.
3. METODOLOGIA
A coleta dos dados para este trabalho foi realizada no período do mês de março do ano de
2014 no setor de hotelaria de um hospital público militar do Município de João Pessoa cuja
população é de 87 colaboradores terceirizados e prestadores de serviço, tendo sido retirada uma
amostra não probabilística intencional de 44 pesquisados. Quanto aos procedimentos técnicos a
pesquisa se caracteriza como bibliográfica, exploratória e descritiva com natureza aplicada,
portanto o método utilizado nesta investigação foi o dedutivo com objetivo de comprovação do
comprometimento dos pesquisados segundo o Modelo de Meyer & Allen (1991). A coleta de
dados foi realizada por meio da aplicação de questionário sem a necessidade de identificação dos
participantes, cujas afirmativas basearam‐se literalmente e, sem modificações, nos 18 (dezoito)
indicadores de comprometimento da Escala de Mensuração do Comprometimento (MEYER,
ALLEN & SMITH, 1993) já anteriormente descritos neste artigo, contendo a possibilidade de
respostas que se dividiam em “concordo”, “discordo” e “indiferente”.
Quanto à abordagem optou‐se pela quantitativa e a apuração e interpretação dos dados
coletado foi realizada através da utilização de ferramentas do Microsoft Excel 2010 e Microsoft
Word 2010. Diante das características que o trabalho apresenta, podemos considerá‐lo como
uma pesquisa bibliográfica, pois foram destacados alguns pontos de vista dos teóricos em pauta
sob a perspectiva do entendimento do problema e fundamento dos resultados.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1.
Enfoque do comprometimento afetivo
No que se refere ao componente afetivo, foram expostas seis afirmativas inerentes ao
contexto onde se buscou identificar: a dedicação do funcionário para com a empresa durante o
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resto de sua vida; a intersecção dos problemas da empresa como problemas particulares; se o
funcionário sente‐se ou não como parte da empresa; a ponderação da questão emocional de
cada funcionário em relação a sua ligação com o empregador; se os pesquisados sentem‐se como
parte da família da empresa; e, o significado pessoal que a empresa possui para cada um.
A maioria dos pesquisados concordam com as afirmativas expostas no questionário
aplicado, somando 51% do total, sendo seguido por 42% de discordância e 7% de indiferença
diante do componente afetivo.
À luz do Modelo de Meyer & Allen (1991) o resultado indica que a maioria dos
pesquisados seria feliz em continuar trabalhando na empresa e demonstram um envolvimento
com a mesma. A maior parte se vê como membro da empresa e se enxerga como integrante da
organização, alegando sentir uma ligação emocional e identificação com a entidade. Estes
sentem que o seu local de trabalho é uma extensão de suas casas, vivendo de forma familiar na
organização e demonstrando que a empresa reflete em sua vida, um significado pessoal.
4.2.
Enfoque do componente instrumental
Seis afirmativas foram apresentadas aos colaboradores a fim de avaliar o componente
instrumental, cujo levantamento sobre este enfoque avalia: se os funcionários permanecem na
empresa como fato de necessidade tanto quanto de desejo; se eles teriam dificuldade em deixar
a empresa no contexto atual que estão inseridos; se os funcionários avaliam a sua permanência
na empresa como fator de estrutura de vida; a visão dos colaboradores frente ao mercado de
trabalho a respeito de haver poucas alternativas caso deixassem a empresa; a forma como o
quadro se coloca frente ao fato de considerar trabalhar em outra empresa mesmo já tendo dado
bastante de si em prol da organização; e, por fim, se os funcionários veem como consequência
negativa a escassez de alternativas imediatas que encontrariam ao sair da empresa.
O resultado demonstra como se portaram as respostas dos pesquisados e evidencia a
concordância de 57% dos entrevistados em relação às afirmativas apresentadas, 31% de
discordância e 12% de indiferença.
Analisa‐se então que as concordâncias são as mais citadas, portanto tal levantamento
reafirma o que defendem Meyer & Allen (1991) e induz a conclusão que os funcionários têm o
emprego como necessário, os remetendo que deixar a empresa resultaria em perda de status
financeiro ou de estabilidade. Tal conclusão tangencia que este grupo pensa em carreira dentro
da empresa e avaliam a sua permanência na empresa como fator de estrutura de vida. Entende‐
se que os colaboradores creem que haveria outras oportunidades fora da empresa, porém essas
mudanças poderiam acarretar em perdas frente a atual situação que estes já conquistaram.
Ainda assim, não vê como empecilho o que já fez para empresa na hora em que resolver sair e
não teria problemas em arrumar outro emprego imediato, o que indica que estes possuem
convicção de suas competências.
4.3.
Enfoque do comprometimento normativo
Da mesma forma como os outros dois componentes, o normativo foi avaliado também
com seis afirmativas que buscam averiguar: o percentual de funcionários que não sentem
obrigação em permanecer na empresa; os funcionários que mesmo que tivessem vantagem em
sair da empresa, não o fariam por não achar correto; o grau de culpa que o funcionário carregaria
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caso deixasse a empresa imediatamente; a ligação moral e pessoal que os funcionários têm entre
si, ao ponto de não abandonarem a empresa; e, se os funcionários se sentem em dívida com a
empresa.
Demonstrou‐se que a maioria concorda com as seis afirmações expostas somando 66% do
total, 24% discordaram e 10% demonstraram indiferença diante deste componente.
A tendência segundo o que defendem Meyer & Allen (1991) é de que o quadro funcional
sente obrigação perante a empresa e as funções que nela desempenham. Fica evidente que
mesmo que tivessem vantagem em sair da organização, não o fariam por não achar correto, mas
não carregariam culpa nenhuma se a abandonasse agora. Os pesquisados concordam com a ideia
de que são leais a empresa, trabalham mostrando que não permanecem nesta apenas por
obrigação que teriam com os colegas e que se sentem em dívida com a empresa.
4.4.
Apresentação dos resultados sob os três enfoques
O comprometimento da amostra analisada se divide em 36% para o componente
normativo junto à organização, 35% para o afetivo e 29% para o instrumental. Com essa análise
percebe‐se que existe um grau de comprometimento moderado dentro do setor estudado,
porém a obrigação moral de permanecer na organização – dimensão normativa – é a de maior
predominância dentro da amostra. Supõe‐se que, o que pode ter motivado este resultado é a
influência do tipo de instituição, visto que a mesma é de caráter público e, ainda, de
administração militar, pequena diferença entre dimensão normativa e afetiva atesta que os
indivíduos apresentam comprometimento maior nas duas dimensões. O equilíbrio entre as
dimensões é evidente, quase que por partes iguais, dos componentes do comprometimento
estudados dentro da organização transversalmente naqueles que os demonstraram em suas
respostas diante dos indicadores apresentados no instrumento utilizado para a pesquisa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou‐se com este estudo o que afirmam Meyer & Allen (1991) em seu modelo no
comprometimento, quando declaram que o que se espera como finalidade primordial no
comprometimento organizacional é a integração do indivíduo a uma identificação organizacional,
na busca de assimilar as crenças e incorporar os valores da cultura que apoiam a organização.
Foi possível verificar que, dos 44 colaboradores pesquisados, 67% revelam ser, de alguma
forma, comprometidos com a organização, 24% não se comprometem e 9% demonstraram
indiferença quando indagados a respeito. Esta indiferença demonstra uma imparcialidade por
parte destes colaboradores, o que deve ser avaliado posteriormente pelos gestores da instituição
e derrocado ao máximo com o objetivo de manter uma melhor visão desta por parte dos seus
funcionários e nutrir a motivação no trabalho, resultando assim em um quadro expressivo de
comprometimento para com a organização.
Também é importante salientar que o equilíbrio apresentado nos comprometimentos
normativo e afetivo demonstra que os funcionários analisados permanecem na organização
porque se sentem moralmente obrigados e porque é isto que desejam.
Por se demonstrarem comprometidos afetivamente, os colaboradores avaliados
valorizam as recompensas sociais e psicológicas muito mais que recompensas financeiras,
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crescimento profissional, segurança ou estabilidade, o que gera dentro deles internas reações e
os tornam comprometidos e dispostos a cumprir seus objetivos dentro daquela entidade.
Demonstrou‐se, dessa forma, a existência de um vínculo emocional, mesmo com a
inexistência de estabilidade do emprego. O mérito dessa realidade pode ser dado às práticas
sociais internas existentes naquela instituição, as quais possuem o maior nível de influência no
comprometimento organizacional e carecem ser avaliadas em estudos posteriores.
Recomenda‐se também, novos estudos sobre o comprometimento organizacional com
servidores da rede pública e também privada, fazendo‐se uma comparação dos resultados, o que
possibilitará uma melhor compreensão da matéria no contexto brasileiro.
Diante da maioria dos respondentes terem demonstrado comprometimento normativo,
sugere um foco centralizado no controle normativo por parte da instituição, tais como normas e
regulamentos ou ainda missão forte e disseminada dentro daquele hospital de administração
militar. Supõe‐se que a presença da cultura militar na organização age diretamente em direção
ao comprometimento, avocando um vínculo psicológico afetivo através de sentimentos como
lealdade, afabilidade, amizade, contentamento e prazer.
Evidenciou‐se também um vínculo de continuação, quando os colaboradores
demonstraram se sentir de certa maneira presos àquele lugar devido aos altos custos de deixa‐lo,
além da conexão moral, como um discernimento de dever através dos objetivos, valores e missão
organizacionais.
Por fim, os resultados apontados neste estudo contribuíram para o conhecimento do
tema no contexto das instituições públicas e poderão nortear políticas públicas de gestão
estratégica de pessoas, com o objetivo de ampliar ou manter o nível de comprometimento
organizacional entre os funcionários públicos, quer sejam terceirizados, prestadores de serviço
ou até efetivos.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo apresentar olhares sobre
algumas dinâmicas varejistas e suas influências na oferta
de alimentos tradicionais. Destaca‐se como lócus do
estudo a feira livre da cidade de Lagarto/SE, que possui
grande importância regional. Trata‐se de uma pesquisa
exploratória realizada no ano de 2013 através de edital
de fomento do IFS Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Sergipe, na qual pode‐se
observar aspectos relacionados as práticas comerciais

da Feira de Lagarto. As mudanças nos hábitos de vida
das pessoas, a estabilização da economia e a
concorrência acirrada fomentaram o surgimento de
novos canais de abastecimento que influenciam nas
relações de identidade entre as pessoas e o consumo de
alimentos tradicionais. Percebe‐se, a necessidade de
resgatar os aspectos identitários capazes de revitalizar o
sentimento de pertença das pessoas e os alimentos.

PALAVRAS‐CHAVE: Varejo, feira, alimentos tradicionais.

A LOOK AT THE DYNAMICS RETAILERS AND ACCESS TO TRADITIONAL FOOD : THE CASE OF THE
FAIR LAGARTO / SE
ABSTRACT
The article aims to present some perspectives on
dynamic retailers and their influences on the supply of
traditional foods . Stands out as the locus of the study
free fair city Lagarto / SE, which has great regional
importance . This is an exploratory survey conducted in
2013 by edict of promoting IFS Federal Institute of
Education , Science and Technology of Sergipe, in which
we can observe aspects of fair trade practices Lizard .

The changes in the habits of life , stabilize the economy
and cutthroat competition fostered the emergence of
new supply channels that influence the relations of
identity between people and consumption of traditional
foods . Perceives the need to rescue the identity aspects
able to revive the sense of belonging of the people and
the
food.

KEY‐WORDS: Retail, fair , traditional foods .
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UM OLHAR SOBRE AS DINÂMICAS VAREJISTAS E O ACESSO AOS ALIMENTOS TRADICIONAIS:
O CASO DA FEIRA DE LAGARTO/SE

INTRODUÇÃO
Este artigo busca apresentar um olhar sobre algumas dinâmicas varejistas e suas influências
na oferta de alimentos tradicionais nas feiras nordestinas, utilizando‐se como exemplo a grande
feira da cidade de Lagarto/SE, cuja importância social, econômica e cultural tem sofrido
mudanças significativas nas últimas décadas.
As feiras das cidades interioranas da Região Nordeste do país são diferenciadas por
concentrar grande número de pessoas de cidades vizinhas, oferta de produtos diferenciados,
tradicionais e artesanais contribuindo para conservação de hábitos alimentares consuetudinários
ligados as tradições locais. As feiras são também lugar de colocar a prosa em dia, de saber das
notícias, negociar excedentes de produção da agricultura familiar; são espaço para comercializar
as frutas típicas da estação, pescado, crustáceos, castanhas, queijo coalho, requeijão, “manteiga
da fazenda” e os ingredientes para a tradicional maniçoba1 e o beiju2.
É espaço também de grandes problemáticas como a falta de salubridade e manipulação
correta dos alimentos, venda de produtos ilícitos e descaso dos mais jovens que observam a feira
como um local sujo, de produtos não atrativos e lugar para “gente mais velha”, uma vez que os
shopping e lojas de grife oferecem atrativos convergentes ao estilo de sociabilidade do jovem
contemporâneo.
Mudanças sociais e econômicas ocorridas no século XX como a inserção das mulheres no
mercado de trabalho, a grande variedade de produtos industrializados e a ampliação dos canais
de abastecimento e venda modificaram o acesso dos consumidores em relação aos alimentos
considerados tradicionais.
Consideram‐se como mudanças positivas a melhoria da qualidade e variedade de produtos
industrializados, criação de leis de defesa do consumidor e legislações que regulamentam a
produção, transporte, armazenamento e comercialização de produtos. Na contramão da grande
variedade de produtos industrializados, muitos deles transgênicos ou com a presença de
conservantes ou agrotóxicos, a percepção do consumidor volta‐se para a valorização dos
produtos orgânicos, tradicionais ou que possam trazer benefícios sociais e econômicos a grupos,
comunidades e pequenos produtores locais.
Um fator negativo das novas dinâmicas varejistas cada vez mais padronizadas (e de capital
estrangeiro) refere‐se à perda da identidade dos indivíduos em relação aos alimentos e suas
refeições diárias, uma vez que as novas temporalidades, isto é, as novas formas como as pessoas
organizam o tempo das atividades cotidianas influenciam na produção, aquisição, acesso aos
canais de abastecimento e preparo dos alimentos.
____________
1

Prato tradicional na cidade de Lagarto. O prato é feito com folhas da mandioca moídas e cozidas, com carne de
porco , ou bovina e outros ingredientes.
2
Beiju ou biju ou tapioca, é um quitute feito com fécula de mandioca.
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Em pesquisa3 relacionada às práticas de consumo no Estado de Sergipe, foram
entrevistadas 40 mulheres (trabalhadoras formais com renda familiar acima de 4 salários
mínimos) e 130 donas de casa sem atividade remunerada fora do lar com renda inferior a 2
salários mínimos. Dentre as entrevistadas que trabalham fora de casa e residem em grande
maioria na capital Aracaju, 98% afirmam realizar compras de alimentos nos supermercados.
Dentre as donas de casa que não trabalham fora e residem nas cidades do interior 94% indicam
realizar suas compras na feira e também no supermercado.
Para a maioria dos homens e mulheres que trabalham durante o dia fazer compras a noite
tornou‐se um hábito indispensável. Assim, ir às feiras semanais tornou‐se cada vez mais difícil,
salvo nos finais de semana. Para as crianças torna‐se ainda mais difícil a percepção da origem dos
produtos, para muitas o leite vem da caixinha “longa vida” e os legumes surgem lavados
esteticamente arrumados em prateleiras, construindo‐se assim percepções diferenciadas,
limitadas e artificiais em torno dos alimentos e da importância das refeições. No lar as práticas
em torno do preparo e consumo das refeições também mudou consideravelmente.
O interessante é que é justamente na cozinha e na sala de jantar, de onde
muitas crianças foram banidas, que elas poderiam conhecer, na prática, as
tradições, as histórias e a cultura de sua família, experimentar o sentimento de
pertencer a um grupo, ser alimentada com amor, atualizar os afetos familiares e
perceber
o
quanto
o
mundo
é
vasto
e
diverso.
Mas, em vez disso, ficam sabendo das mazelas do mundo adulto enquanto
comem as mesmas coisas de sempre em frente à televisão.
O estilo de vida urbano parece impedir a reunião familiar, incluindo as crianças,
nos horários de alimentação. Mesmo assim, é possível fazer isso acontecer com
regularidade. Para tanto, insisto, é preciso encarar o ato de comer como um fato
social acima de tudo (SAYÃO, 2010).

O hábito de comer fora do lar, de não ter tempo para preparação e degustação de refeições
mais elaboradas, abriu espaço para oferta de produtos pré‐preparados ou cozidos e uma ampla
variedade de negócios que oferecem refeições para todos os paladares.
Aspecto relevante é a mudança dos hábitos dos consumidores brasileiros,
relacionada, por exemplo, à preocupação quanto a produtos mais saudáveis,
maior participação da alimentação fora de casa, aumento da compra de
produtos semi‐prontos, entre outros. A maior segmentação dos tipos de
consumidores e famílias também é outro ponto a ser considerado, tendo em
vista a criação de produtos voltados para atender a esta diversidade. Estas são
alterações importantes, pois o foco do negócio, portanto, volta‐se para o
atendimento
dos
desejos
e
necessidades
dos
clientes.
(<http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galer
ias/Arquivos/conhecimento/bnset/set903.pdf >. Acesso em: 28 mar. 2014).

____________
3
Dados relacionados a pesquisa ainda em fase de andamento intitulada “Mulheres: consumo sustentável e seus
desafios contemporâneos”, desenvolvida nos estudos de doutorado no PRODEMA/UFS.
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Aqueles sabores da infância, cujos ingredientes possuíam estreita ligação com a terra e as
paisagens tornaram‐se iguarias, verdadeiros quitutes reservados aos momentos comemorativos
e festas tradicionais. De acordo com Barbosa (et al, 2009, p.39) “através da comida e dos
alimentos demarcamos identidades e territórios; através da sua distribuição e do seu acesso,
falamos de poder e de hierarquias”. Neste tocante Barbosa indica que as refeições estão
intimamente ligadas a construção da sociabilidade das pessoas através dos rituais,
representações e práticas alimentares. Ainda assim a autora considera que “[...] embora seja
invocada como um elemento importante, a comida dificilmente aparece como um ator com falas
próprias que se impõem para além do seu papel de mediadora e reprodutora de relações sociais
e formas culturais (ibidem).
Segundo Zuin e Zuin (2008, p.01) os alimentos tradicionais são aqueles “[...] produtos com
história, pois se constituem e fazem parte de um local e de uma determinada cultura, sendo
produzidos com a matéria‐prima local de uma determinada região. Estes alimentos geralmente
têm como base ingredientes específicos da localidade na qual são preparados e possuem valor
histórico e cultural por apresentarem o conhecimento e o saber‐fazer inter‐geracionais. Trata‐se
de “um produto único pelo emprego de matérias‐primas e pelos conhecimentos aplicados, assim
como os usos de produção, de consumo e de distribuição e que atualmente recebem, entre
outras, as denominações de local, artesanal ou regional” (Ribeiro; Martins, 1995).
O acesso a canais de abastecimento (varejo e atacado) diferenciados também modificaram
o acesso a estes alimentos e o surgimento de verdadeiros impérios industriais e
supermercadistas que concentram boa parte da distribuição e abastecimento de alimentos no
país.
Como impactos, destacam‐se o crescimento da concentração em determinados
segmentos, a maior participação de empresas estrangeiras, a adoção de práticas
mais modernas e as alterações no relacionamento entre varejo e empresas
fornecedoras.
Disponível
em:
http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galeria
s/Arquivos/conhecimento/bnset/set903.pdf. Acesso em: 28 mar. 2014).

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o conceito de varejo “é
utilizado para designar a atividade de venda que é feita diretamente ao consumidor final, para
uso pessoal e não comercial4”.
A estabilização da economia e concorrência acirrada fomentaram o surgimento de novos
canais de venda com vistas a suprir as necessidades de clientes cada vez mais exigentes e nichos
cada vez mais segmentados. Desta forma pode‐se encontrar canais de vendas diferenciados em
relação ao público alvo, ao volume de venda, organização dos espaços, tipos de produtos a serem
vendidos (alimentos e não alimentos) e área de atuação: local, regional e ou internacional.
Esta ampliação impactou também na comercialização de produtos nas feiras livres, uma vez
que a oferta de produtos tradicionais tornou‐se um desafio frente à oferta de produtos
provenientes dos grandes centros de abastecimento e redes de supermercados.
_________________
4http://www.escolaabras.com.br/lms/cursos/intbasvarejo/ifplus/_frmProt.htm?act=Continuar&op=1220&acesso=.
Acesso em: 12 fev. 2014.
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Um dedinho de prosa sobre a feira da cidade de Lagarto
A cidade de Lagarto localiza‐se na região Centro‐Sul do Estado acerca de 76 km da Capital
Aracaju. Segundo censo demográfico do IBGE de 2010 o município de Lagarto possui uma
população em torno de 94.861 habitantes em um território de 969, 577 Km². Apresenta
contrastes, considerando seu extenso perímetro rural, a presença de indústrias de grande porte,
a exemplo o Grupo Matará e escolas de ensino técnico e superior. O comércio local é
movimentado principalmente por grandes feiras e festejos anuais (a exemplo do São João)
atraindo grande número de visitantes.
O interesse pelo estudo nasceu da observação do cotidiano da feira livre da cidade de
Lagarto, uma das maiores feiras do Estado de Sergipe. Nas Regiões Norte e Nordeste as feiras
tem grande importância social, econômica e cultural.
A feira não desempenha somente um ponto itinerante ou fixo de abastecimento e
comercialização de produtos, mas pode ser considerada um evento social, onde pessoas de
vários locais, cidades vizinhas e povoados se encontram, tanto para negociar como para rever os
amigos, fazer contatos e informar‐se das novidades da cidade, “A feira é essencialmente, uma
instituição econômica: o objetivo principal daqueles que a constituem é vender, e daqueles que a
freqüentam comprar”. (Manual Feiras Livres da Agricultura Familiar/ 2007).
Em Lagarto, a feira ocorre em local fixo (Arredores da Praça do tanque Grande) nos dias de
segunda, quinta, sábado e domingo, sendo que a maior delas ocorre na segunda‐feira nos turnos
manhã e tarde. A figura 01 indica a localização da feira, bem como as principais ruas que
recebem grande fluxo de veículos e pessoas nos dias em que ocorre a feira.

Figura 01: Localização da feira de Lagarto e ruas com grande fluxo de veículos e pessoas.
<http://maps.google.com.br/maps>. Acesso em: 04 jan. 2013.
Nos dias de feira o trânsito em diversas ruas da cidade torna‐se quase “caótico”, para
comerciantes e prestadores de serviços (como moto‐taxistas) o aumento de transeuntes
configura‐se em oportunidades de acréscimo na renda diária. Em relação às barracas, algumas
invadem as áreas destinadas a estacionamento de veículos, como pode ser observado nas figuras
de número 02 a 05.
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Figuras 02 a 05: O grande fluxo de veículos e pessoas contribui para problemas de acessibilidade
na região da feira. Fonte: Siqueira, 2012
Quanto à origem da feira na cidade de Lagarto, infelizmente os historiadores não afirmam
com precisão a data de início das atividades, mas certamente o crescimento e importância da
feira como ponto de encontro social, político e econômico colaborou também para o
desenvolvimento da cidade. Mas a realidade da feira nos dias de hoje merece um olhar mais
atento do poder público uma vez que de acordo com diversas reportagens do Portal Lagartense,
assaltos constantes, lixo e mau cheiro são problemas constantes na região da feira.
Percebe‐se que a feira, mesmo considerada de grande importância para a cidade e regiões
circunvizinhas, ainda guarda grandes problemas relativos à infraestrutura, acessibilidade, higiene
e práticas corretas de manipulação. Diante das observações pode‐se inferir que tais problemas
interferem na percepção dos usuários da feira, principalmente dos mais jovens que podem
observar nas lojas de departamentos e butiques maiores atrativos que na “tradicional” feira,
considerando tradicional como algo que se funda na tradição, nos costumes locais, lembrando
que os aspectos culturais mais marcantes como artesanato e comidas típicas perdem espaço a
cada dia, principalmente nas relações de pertença entre os habitantes da cidade de Lagarto e a
feira. Segundo Afonso (2010, p.01).
O conceito de pertença resume‐se: a um sentimento que nos une e que nos é
intrínseco. Temos a necessidade de viver em sociedade, de estarmos integrados,
de fazer parte de uma família, de um grupo, de uma sociedade, etc.[...]. Esse
sentimento nasce com a pessoa e/ou resulta de uma convivência e partilha de
características/gostos/objetivos comuns. (Dário Filipe da Silva Afonso
https://pradigital‐darioafonso.wikispaces.com/file/view/Trabalho+‐
+Identidade+e+alteridade.pdf> Acesso em: 04 fev. de 2013.)

No âmbito dos estudos de marketing a feira é um canal de comercialização que agrega
organizações e pessoas em torno da disponibilização de produtos e serviços. Segundo o manual
de “Feiras Livres da Agricultura Familiar/ 2007”, as feiras “constituem um exemplo de espaço de
comercialização que foge ao esquema usual de distribuição [supermercados, sacolões, e
mercados]”, podendo ocorrer semanalmente em um mesmo local ou em datas esporádicas ou
comemorativas.
A necessidade de encontro para a realização da troca vai levar a atividade
comercial a procurar os lugares mais propícios a esse encontro, que coincidem
com o cruzamento de fluxos e pessoas ou com os locais onde as demais
atividades sociais acontecem pelos mais diversos motivos: religião, política,
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diversão, cultura, etc. Existe portanto uma relação de interdependência entre o
comércio e as demais atividades sociais urbanas. (Feiras Livres da Agricultura
Familiar/ 2007, disponível em: <www.mds.gov.br/feirasemercados/.../feiras‐
livres‐da‐agricultura‐familiar.../download>. Acesso: 04 fev. de 2013).

Quanto às manifestações culturais e religiosas foram encontrados na Ferira de Lagarto
produtos para rituais de umbanda e candomblé, confirmando a presença de sincretismo religioso
nas práticas comerciais da feira, lembrando que são comercializadas estátuas de gesso e de barro
de diversos “santos” católicos e orixás de origem africana.

Figuras 06 e 07 – Produtos artesanais para rituais de
umbanda e candomblé Fonte: Siqueira, 2013.

Figura 08‐ Palharias artesanais.
Fonte: Siqueira, 2013.

Observa‐se a demanda irregular dos frequentadores em relação aos dias e horários da
feira. O maior movimento é observado nos dias de segunda, cuja feira tem duração de dois
turnos, manhã e tarde. Pode‐se destacar que os consumidores agem de formas distintas em
relação aos horários das compras. Há aqueles que preferem os produtos mais frescos, mesmo
que com preço mais elevado costumam frequentar a feira logo cedo pela manhã. Para outros
consumidores, os preços baixos tornam‐se mais interessantes que a qualidade, para estes as
ofertas próximas do término da feira são mais atraentes.
Geralmente os clientes assíduos são aqueles que mais valorizam os alimentos tradicionais,
alguns deles encomendam aos feirantes os pedidos para compra da próxima semana. Esta prática
ocorre também com a venda de derivados de animais como partes específicas, vísceras e miúdos
de bode, de porco e boi (para fazer “amarradinhos”, “buchada”, “tripa frita”, “sarapatel”, ou
mesmo sopa de mocotó). São vendidos animais como cabras e aves vivas e batidas, sendo que as
galinhas de “capoeira” criadas em “terreiro” são mais procuradas que as aves criadas em granjas.
Os derivados da mandioca (aipim) também são muito procurados, a exemplo da “puba”, da
tapioca, e do beiju.
Não foi observado qualquer tipo de identificação e padronização nas barracas, inclusive as
lonas encontram‐se em mau estado de conservação. Não existe refrigeração para a
comercialização de carnes, frangos e miúdos, sendo encontrado apenas caixa térmica (de isopor)
na área dos pescados. A garantia de procedência, validade e peso dos produtos é pautada na
verbalização do feirante, dependendo apenas da verificação visual do produto por parte do
comprador ou consumidor. Os feirantes não possuem vestes apropriadas para manipulação de
alimentos e não há efetiva fiscalização quanto à correta manipulação de alimentos considerando
que a vigilância sanitária não realiza cursos neste âmbito.
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A disposição de frutas, verduras e legumes ocorre nas barracas, caixotes, lonas no chão,
balaios de palha ou mesmo nas mãos de vendedores ambulantes, nota‐se a presença de
vendedores esporádicos que procuram a feira para vender apenas excedentes de produção,
muitas vezes em carro próprio, carroça ou caminhão.
As pesquisas e observações realizadas em 2013 com 100 frequentadores da feira indicaram
a feira livre da cidade de Lagarto como um local de encontro e abastecimento para uma faixa
etária média de consumidores entre 25 e 80 anos de idade. A presença de jovens é escassa, salvo
daqueles que precisam da feira para trabalhar. Os adolescentes não observam atrativos na feira,
uma vez que produtos se seu interesse como roupas e sapatos da moda tem percepção de
qualidade prejudicada em comparação com boutiques e lojas de grife. Mesmo observando‐se a
venda de roupas compatíveis com tendências, o estereótipo de “roupa da feira” desvaloriza ou
produtos “sem marca”.
Já em relação aos produtos hortifrutigranjeiros a percepção é contrária, os consumidores
acreditam que os produtos da feira são mais frescos, podem ser adquiridos direto do produtor,
não possuem “veneno” (agrotóxicos).
Considerando o mix de marketing (produto, preço, praça e promoção) destaca‐se a grande
variedade de características dos produtos vendidos na feira livre de Lagarto, o que merece um
estudo mais detalhado por apresentar desdobramentos importantes, a exemplo dos produtos
falsificados. De forma geral os produtos são apresentados de forma simples, com poucas
informações ao consumidor.
Em referência ao entorno, lojas e supermercados aproveitam o aumento do fluxo de
pessoas e veículos nos dias de feira e investem em algumas estratégias para atrair o consumidor,
a exemplo de: carros de som, narradores de propaganda, cartazes e panfletagem.
A variável preço torna‐se o principal atrativo para os consumidores, uma vez que podem
ser encontrados preços mais baixos que nos supermercados, existe a possibilidade de compra à
granel, em unidades, litro e pequenas porções. Nota‐se a presença da famosa “pechincha” e
oscilações de preços ao longo do dia, aspectos que abrangem estratégias de promoção (um dos
4Ps). Percebe‐se a formação de vínculos de cortesia entre consumidor e feirante, construídos por
laços de preferência ao longo dos anos.
Fatores como baixa escolaridade e falta de capacitação dos feirantes, acrescida pela
ausência de apoio do poder público e instituições como o SEBRAE (Serviço de apoio a micro
empresa), que poderiam subsidiar iniciativas que pudessem melhorar as condições de
apresentação dos produtos, torna a feira de Lagarto um ambiente contraditório: precário e
insalubre em se tratando de meio ambiente, infraestrutura e acessibilidade, frágil nos aspectos
sociais e em respeito às tradições culturais, potencialmente vigoroso na geração de renda na
região Centro Sul de Sergipe, manutenção do agricultor no campo, apoio a agricultura familiar e
geração de empregos diretos e indiretos. Carente de efetivo planejamento em longo prazo que
realmente potencialize seus aspectos positivos e reduza os aspectos negativos.
Assim, empiricamente os sujeitos envolvidos nas inter‐relações cuja feira aparece como
pano de fundo aprendem a arte de vender, negociar, trocar e conseguir o melhor preço vivendo a
realidade do seu cotidiano.
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METODOLOGIA
Trata‐se de uma pesquisa exploratória realizada no ano de 2013 através de edital de
fomento do IFS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, na qual pode‐se
observar aspectos relacionados as práticas comerciais da Feira de Lagarto, com o projeto de
extensão: “É dia de feira: um olhar sobre as estratégia de marketing e vendas na feira livre de
Lagarto/SE”. Foram realizadas visitas técnicas à feira, registro fotográfico e entrevista com
consumidores e feirantes.
A equipe de pesquisa buscou informações junto aos usuários da feira sobre os atrativos da
feira, quais os produtos mais procurados, os pontos positivos e negativos e principalmente acerca
do sentimento de pertença em relação ao ambiente e relações estabelecidas no tocante as
práticas de consumo realizadas na feira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ampliação da rede de comércio varejista proporciona inúmeros benefícios, entre a
melhoria da qualidade e manipulação de alimentos, a oferta de grande variedade de produtos,
serviços, a possibilidade de concorrência e preços mais convidativos além da possibilidade de
acesso a diversas formas de crédito.
Mas nota‐se também que tais dinâmicas influenciadas pelas novas temporalidades e
hábitos de consumo contemporâneos interferem no acesso aos produtos tradicionais. Desta
forma percebe‐se que o ambiente das feiras livres nordestinas, a exemplo da feira de Lagarto,
tem sofrido processos de mudanças, dentre eles o afastamento dos mais jovens em relação à
valorização dos produtos tradicionais vendidos na feira, o que é compreensível tendo em vista a
necessidade de projetos que proporcionem salubridade ambiental e correta manipulação em
relação a venda e preparo de alimentos, e transforme o ambiente da feira e um local limpo e
convidativo. É clara a necessidade de resgatar os aspectos identitários capazes de revitalizar o
sentimento de pertença das pessoas e os alimentos tradicionais. Neste bojo pode‐se inclusive
fomentar a certificação destes alimentos através dos selos de procedência e indicação geográfica.
Diante do exposto, sugere‐se inclusive a colaboração de profissionais da esfera pública e privada
que possam promover mudanças eficazes na feira de Lagarto, com vistas torná‐la um local
turisticamente visitável, mas antes de tudo acessível e salubre para seus trabalhadores e
frequentadores.
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RESUMO
A Rede Cegonha (RC) é uma estratégia que almeja
promover a execução de novo modelo de atenção à
saúde da mulher e à saúde da criança com foco na
atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao
desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro
meses de idade. Objetivou‐se com este estudo analisar
os indicadores de gestão quanto ao número de parto,
mortalidade materna e neonatal na Maternidade
Municipal investigada, descrever as mudanças
encontradas mediante a implantação da RC na
Maternidade e discutir possíveis benefícios às mulheres
gestantes. Trata‐se de uma pesquisa descritiva,
exploratória com abordagem quantitativa realizada
mediante análise de dados encontrados nos livros da
sala de parto e em livros de cirurgias obstétricas

disponíveis nos arquivos da Maternidade. Os resultados
obtidos evidenciam aumento significativo dos partos
cesáreos ao longo dos três anos investigados
especialmente em 2013, os partos normais foram
significativos em relação aos partos cesáreos. Houve
redução da mortalidade infantil e aumento nas
realizações de testes rápidos e VDRL. Quanto às
transformações ocorridas após a implantação da RC
observadas neste estudo, evidencia‐se a ampliação do
acesso ao parto e ao nascimento refletidos nos
indicadores investigados relacionados ao aumento do
número de partos, assim como o importante aumento
dos casos de partos normais ocorridos na instituição.
Quanto ao indicador “mortalidade neonatal’’ observa‐se
expressiva melhoria com a redução desse evento.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão, Rede Cegonha, Maternidade Pública.

ANALYSIS OF RESULTS OF IMPLEMENTATION NETWORK STORK IN A MATERNITY PUBLIC
ABSTRACT
The Rede Cegonha (RC) is a strategy that aims to
promote the application of new model of care to
women's health and child health and focusing on the
birth, the birth, growth and development of children
from birth to twenty‐ four months of age. The objective
of this study is to analyze the management indicators on
the number of delivery, maternal and neonatal mortality
in the Municipal Maternity investigated, describing the
changes found by setting CR to Maternity and discuss
possible benefits to pregnant women. This is a
descriptive, exploratory study with a quantitative
approach carried out through analysis of data found in
the books of the delivery room and obstetric surgeries
books available in the archives of Motherhood. The

results show significant increase in cesarean deliveries
over the three years investigated especially in 2013
vaginal deliveries was significant in relation to cesarean
deliveries. There was a reduction of child mortality and
improvement in the achievements of rapid tests and
syphilis. As to the changes after the implementation of
RC observed in this study, it is evident broadening access
to labor and birth as reflected in indicators investigated
related to the increased number of births, as well as the
significant increase in cases of normal births in the
institution. Regarding the indicator "neonatal mortality''
observed significant improvement in the reduction of
this event.

KEY‐WORDS: Management, Rede Cegonha, Public Maternity.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA EM UMA MATERNIDADE
PÚBLICA
INTRODUÇÃO
O Brasil, atualmente, tem conseguido reduzir suas taxas de mortalidade materna, entre 1990 e
2007 houve uma redução de 52% e, apesar desta redução significativa, os indicadores ainda permanecem
elevados (BRASIL, 2010). Nesta perspectiva, deve‐se trabalhar formando parcerias a fim de se alcançar
valores aceitáveis internacionalmente. Um passo fundamental para este desenvolvimento é a
humanização do parto e nascimento onde profissionais de diversas áreas unem‐se em um objetivo
comum, o alcance desta atividade humanizada.
O Ministério da Saúde (MS) tem trabalhado para ampliar as ações de humanização no que diz
respeito à saúde da mulher e da criança por meio de produção de informações através de informes
técnicos e capacitações para profissionais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, é sabido que
o país possui diversidades geográficas, financeiras e culturais e assim este processo tem sido lento
(BRASIL, 2009). Tal como afirmam Cavalcanti et al. (2013), pois “há mais de duas décadas discute‐se o
modelo de atenção ao parto no Brasil com o objetivo de atingir padrões aceitáveis, aproximando‐se das
taxas alcançadas em outros países”.
Entende‐se que, além da humanização participativa dos profissionais de saúde envolvidos no
parto e nascimento, acrescenta‐se a presença de familiares de modo que sejam participantes efetivos,
puérpera e familiar, no processo do nascimento. Desta forma, os verdadeiros protagonistas do vento
fisiológico tornam‐se o centro do cuidar e assistência torna‐se mais humanizada (DINIZ, 2005). Outro
ponto importante para que se reduzam complicações no pré e pós‐parto é a atenção pré‐natal, pois
estudos afirmam que a atenção pré‐natal identifica e controla riscos que futuramente trariam riscos à
gestação. A identificação precoce de problemas durante a gravidez promove a oportunidade de se intervir
em pontos específicos e objetivos e, desta forma, promovem tratamento em tempo hábil (MARTINELLI et
al., 2014).
Conforme afirmam Soares e Menezes (2010), a quantidade baixa de consultas pré‐natal
configura‐se como fator de risco para mortalidade fetal e neonatal. Assim, estratégias devem continuar
sendo elaboradas e implementadas para o recrutamento de mulheres gestantes para que iniciem o pré‐
natal imediatamente após o diagnóstico positivo da gravidez, para que seja realizado o maior número de
consultas possíveis e, assim, os riscos de complicações tornem‐se menores.
Quanto menos consultas forem realizadas, maiores as chances de se ter um parto prematuro,
além de algumas intercorrências maternas não serem identificadas, como os distúrbios hipertensivos da
gravidez que, segundo Khan et al. (2006) é a principal causa de morte materna tanto na América latina
quanto nos países desenvolvidos. Neste contexto, como forma de melhorar os indicadores, no ano 2000, o
Governo Federal começa a instituir programas com o intuito de reduzir as taxas morbimortalidade
materna e perinatal onde se adotam medidas simples como a melhoria do acesso e cobertura do
acompanhamento pré‐natal, deu‐se o nome de Programa de Humanização no Pré‐natal e Nascimento
(PHPN). Com este programa, objetivou‐se melhorar a qualidade da assistência ao parto e puerpério
(SERRUYA et al., 2004).
Em 2011, o Governo Federal lançou no âmbito do SUS a Rede Cegonha (RC) que a conceitua no
seu Artigo 1° como “[...] uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento
reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao
nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis”. A RC é uma estratégia que almeja
promover a execução de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na
atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e
quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso,
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acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente
neonatal (Portaria n° 1.459/2011).
Para garantir um atendimento humanizado as gestantes e aos recém‐nascidos até vinte e quatro
meses a RC prevê ações para vincular a gestante à maternidade de referência com transporte seguro,
garante o acolhimento com avaliação e classificação de risco, assegura o acesso às ações do planejamento
reprodutivo, amplia e melhora a qualidade do pré‐natal com no mínimo seis consultas, garante uma serie
de exames clínicos e laboratoriais, incluindo os exames de HIV e sífilis (CARNEIRO, 2013).
Além disso, a RC pretende criar centros da gestante e do bebê para a assistência à gravidez de alto
risco e de casa de parto normal para implementar as demandas do parto humanizado para os casos de
baixo risco, promove as boas práticas na atenção ao parto e nascimento, incluindo o direito ao
acompanhante de livre escolha da mulher no pré‐parto, parto e no puerpério e busca também incentivar
o aleitamento materno. Estas diretrizes estão inseridas em quatro componentes estruturantes da
estratégia: 1‐Pré‐Natal; 2‐ Parto e Nascimento; 3‐ Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e 4‐
Sistema Logístico, Transporte Sanitário e Regulação. (Portaria n° 1.459/2011).
Tendo em vista estas propostas de melhoramento da qualidade da assistência, quais as principais
transformações ocorridas mediante a implantação da Rede cegonha em uma maternidade Municipal? Se
ocorrerem mudanças, são positivas para as puerpéras e familiares? Desta forma, este estudo propõe‐se a
analisar os indicadores de gestão quanto ao número de parto, mortalidade materna e neonatal na
Maternidade Municipal investigada, descrever as mudanças encontradas mediante a implantação da RC
na Maternidade e discutir possíveis benefícios às mulheres gestantes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Rede Cegonha
O Governo Federal do Brasil, em junho de 2011, lançou um novo programa que abrange todo o
território nacional, a Rede Cegonha, que comporta diversas leis e portarias relacionadas ao parto e
nascimento (BRASIL, 2011) e visa garantir atendimento de qualidade a gestante e crianças com até dois
anos de idade (CAVALCANTI, 2013).
Para Silva et al. (2011), esse ano de 2011 foi significativo para a política brasileira dado o advento
da posse da primeira presidente de sexo feminino, Dilma Rousseff que, ainda no início de seu mandato,
promulgou oficialmente o novo programa nacional de assistência obstétrica e infantil, que “consiste numa
rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção
humanizada à gravidez, parto e puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao
crescimento e ao desenvolvimento saudáveis” (BRASIL, 2011, p. 13).
O Pré‐Natal

A Rede Cegonha tem como prioridade inicial a melhoria no acesso e qualidade do pré‐
natal, desta forma garante acolhimento e avaliação de risco. Assim, o pré‐natal envolve uma
série de ações de atenção à saúde, onde o início precoce o máximo de consultas são
fundamentais. A captação precoce da gestante para a realização de pré‐natal é de tanta
importância, que deve ser iniciado antes de 120 dias de gestação (BRASIL, 2005). É interessante
ressaltar que o acolhimento da gestante deve ter início logo na primeira consulta pré‐natal.
A importância de se iniciar o pré‐natal cedo se dá no acompanhamento precoce que é
feito, na realização de exames e seus respectivos resultados, desta forma se houver problemas
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que poderão trazer intercorrências antes, durante ou após o parto têm a oportunidade de passar
por intervenção precoce a ponto de prevenir os problemas que possível ocorreriam no futuro e
poderiam trazer prejuízos à mãe e o recém‐nascido (SILVA et al., 2011).
Conforme afirmam Silva et al. (2011), a Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007,
garante às gestantes atendimento completo que engloba o pré‐natal seguro e o local de
realização do parto, esta rede oferece apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de
pré‐natal e para o local em que será realizado o parto. Além disso, observa‐se que alguns exames
foram adicionados à lista de rotina como exames de glicemia, VDRL, hematócrito, hemoglobina e
outros. Segundo descrito no Manual de Pré‐natal do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005)
recomenda‐se a realização dos exames propostos pela rede a fim de se reduzirem os ricos. O
acompanhamento regular das gestantes é fundamental para o sucesso da realização do Pré‐
natal.
A Rede Cegonha tem a obrigação de acolher gestantes com intercorrências e oferecer
resolutividade na avaliação e classificação de riscos. As gestantes que são classificadas como de
risco devem ter acesso ao pré‐natal de alto risco em tempo hábil para que os agravos possam ser
reduzidos ou minimizados a fim de se obter a redução da mortalidade materna e neonatal e suas
complicações.
Os Direitos na Hora do Parto
A Rede Cegonha prevê a suficiência de leitos obstétricos e neonatais em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) e o Método Canguru, que configura‐se como um programa direcionado
para a humanização da assistência à recém‐nascidos de baixo peso. Conforme afirmam Silva et al.
(2011, p. 4)
Devem ser respeitadas as necessidades regionais, ambiência das maternidades
orientadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2008 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), práticas de atenção à saúde baseada em evidências
científicas, nos termos do documento da Organização Mundial da Saúde, de 1996: "Boas
práticas de atenção ao parto e ao nascimento" e estímulo à implementação de equipes
horizontais do cuidado nos serviços de atenção obstétrica e neonatal.

A mulher tem o direito assegurado por lei de escolher o acompanhante para está
presente na hora do parto, seja homem ou mulher, a escolha é livre e qualquer pessoa indicada
por ela poderá acompanhá‐la. Porém, alguns autores (SILVA et al., 2011) afirmam em suas
investigações que tal direito é burlado em vários ambientes, tal violação tem algumas explicações
claras e uma delas é a falta de informação sobre seus direitos pelo usuário, se a mulher não sabe
que tem direito a um acompanhante que é de livre escolha dela torna‐se inviável a reinvidicação
do mesmo. Outra explicação é o autoritarismo imposto por profissionais da saúde em não aceitar
qualquer acompanhante, sabe‐se que em determinadas maternidades apenas mulheres podem
ser acompanhantes, desta forma se a usuária optar por seu companheiro como acompanhante
terá seu direito violado.
Conforme pontuam Griboski e Guilhem (2006, p. 110) “se não está claro para as
mulheres quais são seus direitos e como elas podem reivindicá‐los, fica difícil transpor a lacuna
que lhes permitiriam o exercício da autonomia e o poder de decisão”. Outro ponto importante
no que diz respeito aos direitos na hora do parto é a garantia de acesso das gestantes à
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maternidade na hora do parto, desta forma as três esferas do poder agem conjuntamente para
garantir este direito, ressalta‐se que é responsabilidade do SUS vincular a gestante à
maternidade na qual será realizado o parto, deverá ser vinculada logo no início do pré‐natal
(BARRETO, 2013).
O direito a atenção integral da saúde da criança e o transporte da Gestante
Com a implantação da rede cegonha procura‐se dar atenção mais especializada e maior
acompanhamento aos recém‐nascidos, constitui‐se uma das propostas que fundamenta a RC
garantir cuidados a crianças de 0 a 24 meses, assistência de qualidade e resolutiva (BRASIL,
2011). É fundamental para a saúde da criança atenção de qualidade logo nas primeiras semanas
após o parto, assim o desenvolvimento e crescimento infantil também são importantes e devem
ser acompanhados por profissionais qualificados (BRASIL, 2005).
O Ministério da Saúde, nos últimos anos, tem investido maciçamente em políticas
públicas que objetivam a redução da mortalidade infantil. Desde 1975 programas de âmbito
nacional têm sido implantados um deles é o Programa Nacional de Imunização (PNI) com o
objetivo de coordenar as ações de imunizações nacionais, buscando a integridade das ações de
imunizações realizadas no país. Depois disso vários programas foram implementados, mais
recentemente pode‐se destacar o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e
Neonatal (FARIAS et al., 2011).
A viabilização dessas políticas torna a atenção à saúde da população de modo geral mais
organizada, em especial a saúde da criança e materna emergem como foco de atenção em
determinados programas nacionais, como é o caso da RC, com o cumprimento efetivo dessas
ações pode‐se monitorar os índices de mortalidade materna e infantil a fim de se reduzir esses
indicadores (BRANCO, 2001; FARIAS, et al., 2011).
No que diz respeito ao deslocamento da gestante até a maternidade de destino onde o
parto será realizado e a disponibilidade de vagas, em programas passados a gestante tinha de ter
assegurado o direito de acesso à maternidade, porém era uma disposição legal não conhecida
por muitas mulheres e profissionais de saúde e estratégias não eram formuladas para efetivar tal
direito. Com a implantação da RC ficou estabelecida a estratégia de “vaga sempre” que vincula a
gestante ao local de parto e assegura a disponibilidade de leitos (SILVA et al., 2011).
No tocante as gestantes de alto risco, a rede cegonha implantou um sistema de
transporte seguro e eficiente para as gestantes, às puérperas e os recém‐nascidos de alto risco. É
um sistema que dispõe de ambulâncias de suporte avançado que possuem incubadoras
equipadas além de ventiladores neonatais, é o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência‐
SAMU Cegonha (SILVA, et al., 2011). Para controlar todas essas ações, será implantado aos
poucos um sistema que irá regular os leitos obstétricos e neonatais.
METODOLOGIA
Trata‐se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem quantitativa. A pesquisa
descritiva busca conhecer, descrever e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá‐la
(RUDIO, 2004). Esse tipo de investigação está embasado no empirismo, cujo objetivo primordial se volta
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para descrição das características de determinada população ou fenômeno, avaliação de programas e o
estabelecimento de relações variáveis (LAKATOS; MARCONI, 2010).
No que concerne a pesquisa exploratória, esta se justifica por ter como objetivo, proporcionar
ao pesquisador maior familiaridade com o problema, com vistas a torná‐lo mais explicito ou a construir
hipóteses (GIL, 2009). A pesquisa utiliza‐s de um único caso de análise, pois “o caso único pode
representar uma contribuição significativa para a formação do conhecimento e da teoria” (YIN, 2010, p.
71), além de, “preenchendo todas as condições para o teste da teoria, pode confirmar, desafiar ou
ampliar a teoria (YIN, 2010, p. 71). Considera‐se ainda que a abordagem quantitativa se adéqua a esta
pesquisa, pois Richardson et al. (2008) referem tal método como uma proposta em que busca‐se a
precisão de resultados, quantificando as informações coletadas e utilizando técnicas estatísticas, para o
tratamento dos dados com o intuito de evitar vieses. Neste tipo de pesquisa, empregada para descrever
uma amostra não probabilística de uma população, buscamos identificar “quais situações, eventos,
atitudes ou opiniões estão manifestos em uma população”, por meio da descrição de um subgrupo desta
população, segundo Freitas (2000, p. 106).
O estudo foi desenvolvido na Maternidade de um Hospital Municipal que é um Estabelecimento
de Saúde Público de médio porte (72 leitos), de aproximadamente 3.000 m2, fundado em 1982 com um
Centro de Saúde com vínculo Estadual, passando em 05 de Fevereiro de 1999 a ser municipalizado, onde
nessa ocasião, foi criada também a Maternidade com total de 20 leitos Obstétricos, 03 leitos de
Neonatologia, 04 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Convencional. No ano de 2002, a
Maternidade recebeu do Ministério da Saúde o título do IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, onde
todos os funcionários do setor são habilitados quanto ao estímulo do aleitamento materno exclusivo por 6
meses de vida do Recém‐nascido.
Os dados foram coletados a partir de informações contidas nos livros de registro da sala de
parto, centro obstétrico, e registros dos indicadores da maternidade cegonha que são: número de partos
cesáreos, partos normais e curetagem. Além da realização de exames como o teste rápido para HIV e
VDRL e registros de óbitos neonatais. Também foram levantados dados sobre os registros de recém‐
nascidos. Para a realização da coleta foi utilizado um instrumento de coleta de dados semi‐estruturado
dividido em: tipos de procedimentos realizados, quantidade de óbitos e registros realizados na instituição.
As informações foram processadas eletronicamente com apoio do software Microsoft Office Excel
2007, aplicando‐se as fórmulas para os cálculos de estatísticas descritivas e percentuais simples. Após esta
análise inicial, realizou‐se a distribuição das informações obtidas mediante processamento dos dados em
gráficos e tabelas.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A seguir serão apresentados os dados coletados mediante realização desta pesquisa que estão
organizados em quatro tabelas que foram formuladas de acordo com a afinidade dos dados. A tabela 01
trata da distribuição dos indicadores de gestão segundo o tipo e quantidade de partos realizados na
Maternidade Pública, na tabela 02 encontra‐se a distribuição de procedimentos realizados durantes três
anos: Testes Rápidos, VDRL e Curetagem. Na tabela 03 encontram‐se dados referentes a Mortalidade
Neonatal e na última tabela a distribuição percentual dos registros de nascimento civil realizados no
próprio ambiente do hospital em relação ao total de nascidos.
Tabela 01: Distribuição dos indicadores de gestão, segundo o tipo e a quantidade de partos realizados na
Maternidade de um Hospital público de Teresina. Teresina, 2014.
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Tipo de Parto / Anos
de investigação
Parto Cesáreo

2011

2012

2013

356

361

520

Parto Normal

770

659

858

Total de Partos

1126

1020

1378

Fonte: Livro de Cirurgia Obstétrica e Livro da Sala de Parto (2014).

Conforme exposto na tabela 01, as diferenças relacionadas à quantidade de partos cesáreos nos
anos de 2011 e 2012 foram estatisticamente imperceptíveis, contudo, os dados do ano seguinte quase
que dobraram em relação aos dois anos anteriores. Com relação aos partos normais realizados na
instituição, observa‐se que houve aumento significativo no ano de 2013 quando são comparados aos dois
anos anteriores. Evidencia‐se ainda que o ano de 2013 destaca‐se com números superiores no total de
partos ocorridos. De acordo com o tipo de parto, destaca‐se o parto normal como o mais frequente.
Tabela 02: Distribuição de procedimentos realizados durantes três anos: Testes Rápidos, VDRL e
Curetagem em uma Maternidade de um Hospital público de Teresina. Teresina, 2014.
Tipo de Procedimento / Anos de
2011
2012
Investigação
Teste Rápido
1181
1185
VDRL
1181
1185
Curetagem
179
165
Fonte: Livro de Cirurgia Obstétrica e Livro da Sala de Parto (2014).

2013

Total

1618
1618
253

3984
3984
597

Os dados apresentados na Tabela 02 evidenciam a significância do ano de 2013 para a realização
de testes rápidos, VDRL e Curetagem. Teste rápido e VDRL aumentaram ao longo dos três anos analisados,
merecendo destaque o último ano com o maior número de procedimentos realizados, entre 2011 e 2012
não houve aumento significativo, porém em 2013 estes procedimentos evoluíram em quase 500
procedimentos realizados a mais em relação aos dois anos anteriores.
Tabela 03: Mortalidade Neonatal em uma Maternidade de um Hospital público de Teresina. Teresina,
2014.
Tipo de Óbito/ Anos
2011
de Investigação
Natimorto
11
Menor de Um ano
03
Total de Óbitos
14
Fonte: Livro de Cirurgia Obstétrica e Livro da Sala de Parto (2014).

2012

2013

11
08
19

00
00
00

Os números de natimortos, conforme mostra a Tabela 03, durante os anos de 2011 e 2012
mantiveram‐se constantes, porém considerados elevados quando se relacionam ao número de partos
realizados no período. Os óbitos de menores de um ano mais que dobraram de 2011 para 2012, havendo
aumento significativo no ano de 2012. Destaca‐se o ano de 2013 como o ano que não apresentou nenhum
caso de óbito em menores de um ano nem natimortos.
Tabela 04: Distribuição Percentual dos Registros de Nascimento Civil realizados no próprio ambiente do
hospital em relação ao total de nascidos. Teresina, 2014.
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Variável/Anos de Investigação
Qtd Nascidos e registrado na
mesma instituição
% EM RELAÇÃO AO Nº DE
PARTOS*
Qtd de registro civil geral

2012
562

2013
657

56%

47%

1230

1071

Nº de RN registrados na
123,41%
79,91%
MT/total de nascidos no mês
*Nº de partos (2012=1020), (2013= 1378). Fonte: Livro de Cirurgia Obstétrica e Livro da Sala de Parto (2014).

Diante dos dados exibidos na tabela a cima, entende‐se que a quantidade geral dos registros de
nascimento civil diminuiu em 2013 quando se compara aos dados de 2012. Observa‐se que em 2012 a
quantidade de registrados que nasceram na instituição foi superior a 2013 em relação ao número de
partos acontecidos em cada ano.
DISCUSSÃO
Os resultados obtidos mediante análise quantitativa dos dados investigados nos livros de cirurgia
obstétrica e da sala de parto evidenciam aumento significativo dos partos cesáreos ao longo dos três anos
investigados, observa‐se que este tipo de parto quase não sofreu diferença nos números entre 2011 e
2012, todavia em 2013 houve acréscimo importante. Quanto à quantidade de partos normais notou‐se
redução de 2011 para 2012, logo no ano seguinte ocorreu aumento expressivo neste tipo de parto. Estes
dados estão relacionados aos reflexos da humanização do parto e nascimento propostos pelo MS e
organizados pela RC, a assistência humanizada centraliza o protagonismo da assistência na puérpera e
família (DINIZ, 2005).
Observa‐se ainda diferença significativa com relação ao tipo de parto, pois o número de partos
normais são evidentemente mais expressivos que os partos cesáreos. Para que se tenham partos normais
é fundamental a atenção pré‐natal, com no mínimo seis consultas, desta forma possíveis problemas que
iriam causar desordens durante ou após o parto são detectadas mais precocemente e as intervenções
cabíveis são realizadas, assim é cada vez mais comum que os partos normais sejam mais freqüentes que
os cesáreos (MARTINELLI et al., 2014).
Nota‐se que a quantidade total de partos no triênio investigado aumentou muito, especialmente
no último ano que é exatamente o marco da implantação da Rede Cegonha na Maternidade pública
investigada. A RC apresenta a proposta de aumentar o acesso, acolhimento e resolutividade (Portaria n°
1.459/2011), desta forma quando se amplia o acesso entende‐se que mais mulheres envolvidas no evento
fisiológico da reprodução tenham a oportunidade de serem atendidas nestes ambientes especializados. O
acolhimento garante segurança e aliado a resolutividade diminuem os casos de evasão.
Os reflexos do atendimento humanizado e resolutivo podem ser observados quando se observa
alguns dados como a realização de exames que são considerados fundamentais no processo de parto e
nascimento destaca‐se a realização do teste rápido para diagnóstico de HIV e o VDRL, que no ano da
implantação da RC tiveram aumentos relevantes quando se compara com os anos anteriores. Evidencia‐se
que o teste rápido e o VDRL são procedimentos realizados conjuntamente, portanto é comum que se
encontre equivalência entre os números do mesmo ano. A diferença entre 2011 e 2012 foi quase
insignificante, acredita‐se que tal aumento tenha sido ao acaso, porém em 2013, ano de implantação da
RC, nota‐se o considerável aumento destes procedimentos.
Com relação à realização de curetagem percebe‐se que dobraram em quantidade no ano de
implantação da RC na maternidade estudada. No ano de 2011 foram registrados 11 natimortos,
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semelhantemente registrou‐se o mesmo número em 2012, porém em 2012 ainda nota‐se aumento
expressivo no número de óbitos em menores de um ano, pois quando se compara ao ano anterior
observa‐se que esse indicador teve os números dobrados. Segundo Victora et al. (2011) a taxa de
mortalidade neonatal no Brasil tem diminuído pouco. Pesquisadores afirmam que no norte do Espírito
Santo os dados são mais preocupantes, pois a taxa de mortalidade neonatal foi de 10,7/1.000 nascidos
vivos (BRASIL, 2010b). Chamam atenção os dados relacionados a registros de óbitos em 2013, pois
excepcionalmente neste ano não houve registros e natimorto nem de óbitos em menores de um ano.
Segundo Barreto (2013) existe alguns fatores que contribuem para o aumento de mortes
neonatais, entre eles evidencia‐se que a não vinculação precoce da gestante à maternidade onde será
realizado o parto pode causar peregrinação por vários locais prestadores de assistência, no estudo desta
autora foi evidenciado que 50% das mulheres investigadas na região Nordeste ao realizarem o pré‐natal,
não foram informadas sobre onde deveriam realizar o parto mesmo sendo um direito garantido pela lei n°
11.634/2007 que garante a vinculação da gestante desde o início do pré‐natal.Conforme asseguram Farias
et al. (2011) “esses fatores contribuem diretamente para o aumento dos riscos de morte, uma estratégia
de busca ativa de óbitos e nascimentos tem sido usada para identificar eventos não informados aos
sistemas de saúde”.
Com relação ao percentual dos registros de nascimentos civis realizados no próprio ambiente do
hospital em relação ao total de nascidos encontraram‐se dados apenas de 2012 e 2013. Em 2012
aconteceram 1020 partos entre normais e cesáreos destes, apenas 562 foram registrados na própria
instituição e 1230 a quantidade de registros civis gerais realizados pela instituição, ou seja, foram
registrados mais recém nascidos neste ano que a quantidade total de nascidos na instituição neste ano.
No ano seguinte estes dados sofrem evidente redução, pois a quantidade de registros civis gerais
realizados pela instituição foi menor que a quantidade total de partos do ano de 2013.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe destacar que este é um estudo inovador, pois propõe a avaliação de uma política
implantada recentemente, a Rede Cegonha, onde são comparados dados anteriores a sua implantação e
dados emitidos no ano de implantação na maternidade pública. Porém, deve ser considerado que os
resultados expostos neste estudo levaram em conta parâmetros bem objetivos da assistência ao parto e
ao nascimento, entendidos como o consumo de tecnologias para melhoria de saúde das mulheres e das
crianças, promovendo acolhimento, humanização e resolutividade e melhorando os indicadores.
Quanto às transformações ocorridas após a implantação da RC observadas neste estudo,
evidencia‐se a ampliação do acesso ao parto e ao nascimento refletidos nos indicadores investigados
relacionados ao aumento do número de partos, assim como o importante aumento dos casos de partos
normais ocorridos na instituição. Quanto ao indicador “mortalidade neonatal’’ observa‐se expressiva
melhoria com a redução desse evento.
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___________________________________________________________________________
RESUMO
À medida que os agentes transformadores da sociedade passam por dificuldades na obtenção de renda,
emerge um paradigma social capaz de se interconectar com outras estruturas e promover o surgimento de
uma perspectiva de transformação social por meio das políticas públicas. O presente artigo pretende, além de
conceituar e discutir sobre o modelo cooperativista e sua interconexão com as estruturas solidárias, apresentar
um novo viés para a formação das políticas públicas, a partir de uma nova perspectiva do paradigma
compreendido como cooperativista.

PALAVRA‐CHAVES: Cooperativismo. Economia Solidária. Políticas Públicas.

Formatado: Português (Brasil)

PARADIGM COOPERATIVE AND INTERCONNECTION WITH YOUR SOLIDARITY STRUCTURES:
A NEW PERSPECTIVE ON THE FORMATION OF PUBLIC POLICY

Formatado: Inglês (Estados Unidos)

ABSTRACT
As agents of change in society through difficulties in obtaining income, a social paradigm emerges able to
interconnect with other structures and promote the emergence of a perspective for social change through
public policy. This article aims, in addition to conceptualize and discuss the cooperative model and its
interconnection with the supportive structures, introduce a new bias for the formation of public policy, from a
new perspective paradigm understood as cooperative.

KEY WORD: Cooperatives. Economic Development. Public Policy.
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O PARADIGMA COOPERATIVISTA E SUA INTERCONEXÃO COM AS ESTRUTURAS
SOLIDÁRIAS: UMA NOVA PERSPECTIVA NA FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

1 INTRODUÇÃO

A administração pública é marcada por uma diversidade de correntes, ideologias e
modelos. Em uma perspectiva atual, considera‐se a gestão desempenhada pelo setor
privado como a responsável por catalisar todo o processo econômico, social e político de
uma sociedade. Na contemporaneidade, a globalização, a inovação e volatilidade das
transformações disseminam uma nova corrente mercadológica, onde, apenas os mais
adaptados conseguem sobreviver.
Considerando a perspectiva da escassez econômica e distribuição desigual de renda,
emerge‐se a necessidade dos organismos públicos criarem alternativas capazes de minimizar
esses impactos. A alternativa para a diminuição dessa discrepância social perpassa pela
formação de novas políticas.
A estruturação das políticas públicas implantadas pelos diversos agentes públicos tem,
em sua maioria, atingido parte da sociedade. A mudança desse cenário advém com a
utilização de mecanismos de gestão, sobre a percepção da ideologia cooperativista. Pensar
em transformação social na atualidade requer conhecer o panorama vigente e a partir daí
introduzir a concepção do solidarismo por meio da interconexão com a acepção
cooperativista. Desse modo, a adoção de novas políticas públicas tenderá a atingir uma
gama maior de segmentos da sociedade. Corroborando com essa analogia, Pinho (2001)
apresenta como proposta de mudança do meio econômico‐social da sociedade a utilização
gradativa da cooperativas.

2 O MODELO COOPERATIVISTA

Para que haja uma definição concisa sobre o paradigma cooperativista é necessário
compreender a sociedade como uma unidade composta por inúmeros indivíduos que são
capazes de se relacionarem em prol de determinado objetivo. A partir dessa perspectiva,
emerge‐se uma polaridade de conceitos, atribuídos por diversos autores, que em sua
maioria apontam o cooperativismo como uma ferramenta fundamental para a saída das
crises advindas da concorrência capitalista.
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Comentado [LB1]: Quais são os polos? A discussão precisa ser
melhor concatenada.
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Comentado [LB3]: Este conceito necessita de melhor
apresentação, já que parece não se tratar da ideia habital de
concorrência, conforme a teoria econômica.

__________________________________________________________________________________
As cooperativas são uma resposta para os problemas impostos pela
globalização. Por um lado, geram empregos, por outro, elas são um
contrapeso à concentração de riquezas. E se as cooperativas, em nome do
princípio da integração buscam a concentração, no cooperativismo, tal
concentração não representa a exclusão, como no modelo capitalista. É
uma concentração de centenas ou milhares de associados produtores
rurais, artesanais, poupadores, consumidores, prestadores de serviços. A
integração/concentração de empresas que representam milhões de co‐
proprietários cooperativados é um processo que reforça as condições para
uma melhor redistribuição da renda e das oportunidades. (SCHNEIDER,
2004, p.2).

Em uma analogia semelhante à contemporizada por Schneider (2004), Neto (2003)
vislumbra o segmento cooperativista como uma nova maneira de privilegiar o social. Para o
autor, a cooperativa não se configura a extinção da propriedade privada, sendo, portanto, a
lógica econômica do ambiente cooperativista diretamente ligada à valorização do individuo
e não somente ao capital. Para Ricciardi e Jenkins (2000, p. 18) “quando o ser humano
descobriu que unindo os seus esforços aos de outros, ficava em melhores condições para
resolver os problemas que interessavam a todos, nascia a cooperação”.
A instituição financeira cooperada UNICRED OESTE PAULISTA (2009), em documento
produzido sobre o Cooperativismo no Brasil, apresenta uma relação do que se entende
como princípios que norteiam esse paradigma. Segundo a referida instituição, a adoção
voluntária e livre, a gestão democrática, a participação econômica dos membros, a
autonomia e independência, a educação, formação e informação, além da intercooperação
representam os pilares que sustentam a concepção cooperativista.
Em publicação recente, da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB,
considerando o ano de 2011, ocorreu um aumento significativo de pessoas ligadas as
cooperativas. Esse modelo tem se expandido, possibilitando além do processo de interação
social a alavancagem econômica dos agentes envolvidos na cooperativa. Destaca‐se do
periódico a afirmação quanto ao número de associados ligados a OCB que ultrapassou 10
milhões, considerando o ano de 2011, obtendo um crescimento de 11% comparado a 2010.
Para Neto (2003) a metodologia cooperativista é facilmente compreendida quando sua
subdivisão é considerada levando‐se em conta a perspectiva da sociedade. Na aparência do
autor, as cooperativas são distinguidas sobre três vertentes, assim distribuídas:
a) Sociedades em que as sobras são repartidas entre os associados, na proporção das
compras por eles efetuadas na cooperativa (ou seja, retorno pro rata das compras);
b) Sociedades em que as sobras são repartidas entre os operários acionistas na
produção dos dias de trabalho de cada um;
c) Sociedades em que as sobras são repartidas com base no capital, matérias‐primas
ou produtos que cada associado levou para a sociedade.
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No entendimento de Pinho (2004) as cooperativas possuem inúmeros campos de
atuação, podendo ser segmentados em alguns modelos para melhor compreensão do
campo de atuação das cooperativas. Para o autor, os doze segmentos, são:
a) Agropecuário: Compreende em cooperativas de produtores rurais ou agropastoris
e de pesca;
b) Crédito: Cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades
ou empreendimentos dos seus associados;
c) Saúde: Cooperativas dedicadas à preservação e à recuperação da saúde humana;
d) Consumo: Criada em 1889, em Minas Gerais, com a finalidade de artigos de
consumo para seus associados, a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários
Públicos de Ouro Preto. Hoje esses modelos de cooperativas operam abertos a
qualquer consumidor.
e) Trabalho: Abrange todas as categorias profissionais, que prestam serviços como
autônomos em empreendimentos próprios.
f) Produção: É formado por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos
de bens e mercadorias, sendo os meios de produção propriedade coletiva.
g) Educacional: Cooperativas de professores, de alunos e escolas agrícolas,
cooperativas de pais de alunos e de atividades afins.
h) Habitacional: Reúne cooperativas destinadas à construção, manutenção e
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
i) Mineral: Cooperativas destinadas a pesquisar, a extrair, a lavrar, a industrializar, a
comercializar, a importar e exportar produtos minerais.
j) Infra‐estrutura: Cooperativas de eletrificação rural, cooperativas de limpeza
pública, de segurança, dentre outras.
k) Turismo e lazer: Cooperativas criadas para exploração do potencial turístico do
Brasil. Têm papel de geração de trabalho e renda, preservação do meio ambiente,
dentre outros.
l) Outros: Reúne as cooperativas que não se enquadram nos ramos anteriores.
Considerando os cenários formados por Neto (2003) e Pinho (2004) observa‐se a
variedade de ramificações que o paradigma cooperativista adquire. Esse contingente
polarizado de alcance deve‐se a capacidade desse modelo atuar como facilitador do
processo de inserção social, na medida em que, além de concatenar diversos setores,
possibilita aos agentes envolvidos aumento da sua renda econômica.

Comentado [LB8]: Não vejo, em seu texto, ramificação do
paradigma, mas das possibilidades de atuação.
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3 AS ESTRUTURAS SOLIDÁRIAS

As estruturas solidárias é uma metodologia diferenciada de organização, sobre
dentre outras perspectivas, nas atividades econômicas. Considera‐se como especificidades
desse tipo de estrutura, a autogestão, a autonomia de cada grupo de produção, de unidade
ou empreendimento e a igualdade entre os seus membros. Segundo Singer (2002) a
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formação dessas estruturas advém do entendimento que a organização possui sobre suas
ferramentas de produção e a concepcção de que o importante é a qualidade do
produto/trabalho em detrimento da acepção capitalista sobre lucratividade.

Comentado [LB12]: Erro de digitação.

A empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios de
produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo. [...] A empresa
solidária é basicamente de trabalhadores, que apenas secundariamente são
seus proprietários. Por isso, sua finalidade básica não é maximizar lucro
mas a quantidade e a qualidade do trabalho (SINGER, 2002, p.4).

Considerando que as estruturas solidárias estão diretamente ligadas ao conceito de
Economia Solidária, Singer (2004) a considera como ferramente essencial para uma
organização, sendo portanto um técnica essencial no processo de gestão. O autor propõe
ainda que a economia solidária seja uma estratégia possível de luta contra as desigualdades
sociais e o desemprego:

A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela
aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo grande
capital para lançar os alicerces de novas formas de organização da
produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado
capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao
cabo de alguns anos, dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego,
a oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria individual ou
coletivamente...” (SINGER, 2002 p.138).

Nessa perspectiva, a economia solidária, apresenta‐se como uma reconciliação do
trabalhador com seus meios de produção e fornece, de acordo com Gaiger (2003), uma
experiência profissional fundamentada na eqüidade e na dignidade, na qual ocorre um
enriquecimento do ponto de vista cognitivo e humano. Com as pessoas mais motivadas, a
divisão dos benefícios definida por todos os associados e a solidariedade, “o interesse dos
trabalhadores em garantir o sucesso do empreendimento estimula maior empenho com o
aprimoramento do processo produtivo, a eliminação de desperdícios e de tempos ociosos, a
qualidade do produto ou dos serviços, além de inibir o absenteísmo e a negligência”
(GAIGER, 2003, p.34).
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4 ECONOMIA SOLIDÁRIA: DA (RE)UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
COMO ESTRATÉGIA DE INTERCONEXÃO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS.

A Economia Solidária vem sendo amplamente apresentada e discutida, tanto no meio
acadêmico como no ambiente institucional, como uma possível alternativa ao desemprego e
a precariedade do trabalho, dado o contexto de “crise estrutural do sistema capitalista” e
seu “estado monopolístico”. Sem embargo, é vista como um modo de produção alternativo
que busca a emancipação plena da classe dos trabalhadores. (Singer, 2002).
No que concerne à principal força motriz, o cooperativismo é analisado como é
organizado e distribuído o trabalho, qual seja, de forma “autogestionária” e, como se dá a
relação de propriedade dos meios de produção. Dessa forma, coloca‐se a seguinte citação
para elucidar a questão: Segundo Singer apud Sato e Esteves (2002:6):

“Diz‐se autogestionária a empresa cujos sócios são os trabalhadores e cujos
trabalhadores são os sócios, sem presença de outros vínculos de trabalho
ou de investimento, logo, a autogestão é uma forma específica de
democracia industrial, distinta de sistemas de participação, seja acionaria,
seja nos lucros da empresa”.

Desta forma, fica evidente que o principal eixo do presente discurso, é a conjugação e
a combinação dos aspectos políticos – construídos por meio de decisões democráticas, dos
aspectos econômicos – viabilidade caracterizada em certa medida por não objetivar
estritamente o lucro e, não menos importante, dos aspectos sociais – onde a interconexão
de solidariedade, mutualismo e cooperação (re) suscitam como valores balizadores no
fortalecimento de politicas públicas.
Dessa forma, a Economia Solidária pode ver vista como uma articulação da própria
sociedade civil reagindo e se organizando contra a atual situação de precariedade de
trabalho, buscando assim alguma forma de inclusão social.
Não obstante, encontra‐se no âmbito Federal uma Secretaria (SENAES – Secretária
Nacional de Economia Solidária), pertencente ao Ministério do Trabalho e Emprego, que
vem impulsionando e fomentando a economia solidária, bem como o cooperativismo.
Encontramos a seguinte citação em um de seus textos para discussão:
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A alternativa socialista que tem por base a economia solidária e a
autogestão apresenta três instâncias fundamentais:
1. A socialização dos meios de produção, implicando a abolição da
propriedade privada dos recursos produtivos e sua substituição pela
propriedade social, ou seja, a AUTOGESTÃO SOCIAL;
2. A socialização do poder político, a participação dos cidadãos livres e
iguais na formação coletiva de uma vontade política e no exercício direto da
autoridade, ou seja, a DEMOCRACIA DIRETA;
3. Enfim, a transformação do mundo das relações intersubjetivas , no
sentido da afirmação da solidariedade, ou seja, a REVOLUÇAO CULTURAL do
COTIDIANO. (Nascimento, 2004, acessado em 05/03/2005)

Com isso, percebemos que esse tema começa a entrar na agenda de discussão do
próprio governo, embora seja um órgão muito incipiente.
Entretanto, alguns pontos apontados na literatura e encontrados em pesquisas
realizadas pelos autores (Benini, et al, 2005) em outros momentos levam a uma reflexão
sobre o projeto de Economia Solidária. Rosa Luxemburgo (2005) argumenta:

“Quanto às cooperativas, e antes de tudo, às cooperativas de produção, são
elas pela sua essência um ser híbrido dentro da economia capitalista: a
pequena produção socializada dentro de uma troca capitalista. Mas, na
economia capitalista, a troca domina a produção, fazendo da exploração
impiedosa, isto é, a completa dominação do processo de produção pelos
interesses do Capital, em face da concorrência, uma condição de existência
da empresa. Praticamente, exprime‐se isso pela necessidade de intensificar
o trabalho o mais possível, de reduzir ou prolongar as horas de trabalho
conforme a situação do mercado, de empregar a força de trabalho segundo
as necessidades do mercado ou atirá‐la na rua, em suma, de praticar todos
os métodos muito conhecidos que permitem a uma empresa capitalista
enfrentar a concorrência das outras. Resulta daí, por conseguinte, para a
cooperativa de produção, verem‐se os operários na necessidade
contraditória de governar‐se a si mesmos com todo absolutismo necessário
e desempenhar entre eles mesmos o papel de patrão capitalista, que, no
caso de serem mais fortes os interesses dos operários, pela dissolução. São
esses fatos que o próprio Bernstein constata, mas que evidentemente não
compreende quando, com a Sra. Potter Webb, vê na falta de “disciplina” a
causa do fracasso (como se o problema fosse cultural, educacional, falta de
consciência solidária etc.) das cooperativas de produção na Inglaterra. O
que aqui se qualifica vulgar e superficialmente de “disciplina” outra coisa
não e senão o regime absoluto natural ao Capital, e que evidentemente os
operários não podem empregar contra si próprios” (2005:80).
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Dessa forma, conforme colocado por Luxemburgo (2005), existe uma heterogestão
do mercado, sendo que somente a cooperativa, por mais autêntica que seja, dado o
contexto de monopólio do capital, dificilmente pode concorrer com o progresso técnico.
Nesse sentido, muitas das políticas públicas também acabam se fortalecendo, a
medida que instigam, não compensando as consequências inevitáveis do modo de produção
capitalista, como níveis extremos de miséria.
Outro aspecto relevante é a amplitude do movimento de Economia Solidária em
relação à sua constituição. Por um lado, tem‐se uma serie de cooperativas que suscitaram
por iniciativa dos próprios trabalhadores – com característica endógena – em processos de
lutas e de consciência de classe e, do outro lado, cooperativas sendo fomentadas e
incubadas por incubadoras universitárias e prefeituras – com característica exógena.
Contudo, Singer (2003) argumenta ainda sobre as colocações de Luxemburgo (2005),
apontando algumas condições proporcionadas nessas cooperativas que já apresentariam
grande significância:

Comentado [LB14]: A assertiva está posta de forma confusa.

Comentado [LB15]: Os conceitos de “endógeno” ou “exógeno”
não devem ser tratados como mera característica, mas como uma
forma de natureza de um conjunto de caracteristicas.

“Se as condições de trabalho na fábrica capitalista eram duras, elas sempre
seriam menos duras na cooperativa por duas razões fundamentais: na
fábrica capitalista os empregados têm de produzir lucros proporcionais ao
capital investido, obrigação que os cooperados não têm, o que lhes permite
se auto‐explorar menos; além disso, os cooperados têm a liberdade de
escolher quando e como trabalhar para tornar sua empresa competitiva, ao
passo que os trabalhadores assalariados têm de obedecer a determinações
da direção.” (Singer, 2003:17)

Segundo Singer(2002), ainda argumenta que as cooperativas são importantes
primeiro porque permite uma pedagogia, ainda dentro do capitalismo, da prática da
“autogestão”, aprendizagem que é, segundo ele, condição para se ter a possibilidade
histórica de superação do capital, segundo porque na cooperativa há uma melhora das
condições de trabalho e, em terceiro lugar elas diminuem o exercito industrial de reserva, na
medida em que gera trabalho e renda para os desempregados, contribuindo para o
surgimento e fortalecimento de politicas públicas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão que se chega aqui é que existe um antagonismo de interesses nas
correntes de cooperativas. Pode‐se justificar que esse antagonismo suscita pela forma e pelo
modo de (re)produção que praticam/teorizam.
Desta forma, a “cooperativa empresarial” busca uma estrutura organizacional
racional e burocrática que utilizada a mão‐de‐obra assalaria – força de trabalho – como
fonte de valor para o capital e sua reprodução, sendo que o trabalho continua alienado e
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organizado aos moldes da produção taylorista‐fordista. A cooperativa é então usada como
uma forma de integração horizontal de pequenos‐burgueses e/ou capitalistas que, em
grande parte, não participam do processo produtivo da cooperativa (como
trabalhadores/operários/trabalhadores rurais da cooperativa), esta sendo apenas uma
alternativa para se obter vantagens na comercialização e na agregação de valor (agregação
essa ocorrida por uma lógica de geração de mais valia).
Do outro lado, é advogado um cooperativismo que produz não em razão da
reprodução do capital – que se dá por meio da exploração de uma classe pela outra, do
lucro, e sim com uma finalidade socioeconômica. Está corrente busca praticar então uma
forma de produção não capitalista, sem antagonismo de classes, que busca uma
emancipação do trabalho.
Desta forma, as cooperativas de Economia Solidária, por se tratarem de outra forma
de organização e produção, devem buscar um novo marco jurídico que as diferencie das
outras cooperativas “empresariais”, proporcionando assim que políticas públicas sejam
direcionadas de forma mais apropriada e precisa e, que movimentos que buscam uma outra
forma de cooperação, tenham uma alternativa mais estreita com seus objetivos.
Tem‐se ainda, que a Economia Solidária, colocada apenas como uma ação do
chamado terceiro setor, não ampliando seu espaço de luta para a direção do estado, pode
correr o risco de ser apenas funcional para os interesses do capital.

Comentado [LB18]: Interessante! Deveria ser apresentado em
capitulo próprio, pois o texto trata apenas do outro modelo.
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RESUMO
O presente artigo busca analisar as técnicas de
merchandising no ponto de venda e a sua influência no
processo de decisão de compra dos clientes de uma
padaria da cidade de João Pessoa‐PB. Os dados foram
coletados por meio de aplicação de questionários. A
pesquisa foi composta pelos clientes da padaria, onde a
amostra se concentrou em 50 (cinquenta) clientes
escolhidos aleatoriamente. Os resultados obtidos
apontam que apesar da maioria dos entrevistados já
chegar ao ponto de venda sabendo exatamente o que
irá comprar, mais da metade dos pesquisados compram
itens não planejados, evidenciando como as técnicas de

merchandising utilizadas no ambiente da padaria têm
forte influência perante os clientes. A pesquisa também
evidenciou que os clientes são influenciados quanto (i)
ao layout; (ii) a forma como os produtos estão
organizados; (iii) aos fatores e atributos do PDV; (iv) as
imagens dispostas no ambiente. Assim, a pesquisa
conseguiu constatar como o merchandising é uma
ferramenta de comunicação importante, pois além de
estimular positivamente o comportamento de compra
do consumidor, ele influencia no processo de decisão de
compra, atrai uma maior clientela, e em consequência
desses fatores, aumenta as vendas em curto prazo.

PALAVRAS‐CHAVE: Merchandising, Comportamento de Compra, Decisão de Compra, Ponto de Venda, Padarias.

INFLUENCE OF MERCHANDISING IN CONSUMER PURCHASE DECISION ‐ CASE STUDY
PERFORMED IN A BAKERY CITY JOÃO PESSOA‐PB
ABSTRACT
This paper analyzes the techniques of merchandising at
the point of sale and its influence on the buying decision
of the customers of a bakery in the city of João Pessoa‐
PB process. Data were collected through questionnaires.
The survey consisted of clients bakery, where the
sample was concentrated in fifty (50) randomly selected
customers. The results indicate that although the
majority of respondents have come to the point of sale
knowing exactly what you will buy more than half of
those surveyed buy unplanned items, showing how
merchandising techniques used in the bakery

environment have strong influence with customers. The
survey also showed that customers are influenced as (i)
layout, (ii) how the products are organized, (iii) the
factors and attributes of POS (iv) the images arranged in
the environment. Thus, the research was able to see
how the merchandising is an important communication
tool, because besides positively stimulate consumer
buying behavior, it influences the purchase decision
process, attracts a larger clientele, and as a result of
these factors, further increases sales in the short term.

KEY‐WORDS: Merchandising, Buying Behavior, Purchase Decision, Point of Sale, Bakeries.
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INFLUÊNCIA DO MERCHANDISING NA DECISÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES – ESTUDO DE
CASO REALIZADO EM UMA PADARIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA‐PB
INTRODUÇÃO
Toda empresa precisa vender seus produtos/serviços, atender e satisfazer os seus clientes
para sobreviver. E para isso, necessita de práticas de marketing para tornar sua empresa e seu
produto/serviço conhecidos no mercado, e assim, atrair consumidores. Uma prática que desde os
tempos mais antigos e que é realizada para este fim pelas empresas é o merchandising.
Segundo Cobra (2009, p. 321), “merchandising é definido como toda a ação visando à
exposição do produto no ponto de venda. É colocar o produto certo, no lugar certo, no tempo
certo, na exposição correta, no preço certo, na quantidade certa” e que funciona como uma
ferramenta estratégica com o intuito de influenciar a decisão de compra do cliente. Assim,
através do merchandising as empresas dispõem e organizam seus produtos estrategicamente, a
fim de atrair e despertar o desejo de compra dos clientes, constituindo um elo fundamental entre
a organização e o consumidor.
Nas padarias essa é uma ferramenta muito utilizada, pois os produtos comercializados por
elas precisam, na maioria das vezes, serem expostos para despertar esse desejo do cliente em
consumi‐lo. Diante disso, é importante conhecer de que forma o merchandising no ponto de
venda influencia o processo de compra de um cliente e quais são os atributos que mais
despertam a atenção dele.
Diante o exposto, este estudo busca responder ao seguinte questionamento: Como o
merchandising influencia a decisão de compra dos clientes de uma padaria? Pois, para a empresa
objeto deste estudo, isto se tornou um desafio para a gestão, devido à carência de conhecimento
e exploração do merchandising. Por isso é de suma importância para a organização obter
conhecimento sobre o assunto e deste modo utilizar esta técnica como um importante elemento
na diferenciação frente à concorrência.
O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR
Existe um conjunto de fatores que exercem influência sobre o comportamento de compra
dos consumidores de um bem ou serviço, sob os quais os profissionais de marketing não têm
controle, porém, devem levá‐los em consideração para tomar suas decisões. Esses fatores podem
ser agrupados em quatro categorias: fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER e
KELLER, 2006).
Os fatores culturais dizem respeito a certos valores, percepções, preferências e
comportamentos que os consumidores vivenciam. Além dos fatores culturais, o comportamento
do consumidor é influenciado por fatores sociais, como grupos de referência, família, papeis
sociais e status (KOTLER e KELLER, 2006). Ainda segundo os meus autores, as decisões do
comprador também são influenciadas por características pessoais, como idade e estágio no ciclo
de vida, circunstâncias econômicas, autoimagem, estilo de vida e valores. E as necessidades e os
desejos das pessoas modificam‐se ao longo de suas vidas, e por isso, aspectos como idade e
estágio no ciclo de vida são essenciais para a compreensão do processo de compra do
consumidor. Por fim, o comportamento de compra do consumidor pode ser influenciado
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também por fatores psicológicos. Sousa (2012, p. 28) afirma que “fatores como motivação,
percepção, aprendizagem e atitudes são muito importantes para a compreensão dos hábitos de
compra de uma pessoa”.
Sendo assim, esses quatros fatores tem relação direta com a reação das pessoas em
relação a bens ou serviços, sendo possível identificar o grau de influência no comportamento de
compra dos indivíduos quanto à atitude no processo de tomada de decisão. Neste sentido,
ressalta‐se a necessidade de seu conhecimento e utilização nas estratégias de marketing das
empresas.
PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA
Kotler e Keller (2006, p.175) afirmam que “os processos psicológicos básicos
desempenham um importante papel em nossa compreensão de como os consumidores
realmente tomam suas decisões de compra”. Ainda segundo estes autores, o consumidor possui
uma série de necessidades a serem satisfeitas que o motivam a comportamentos distintos no ato
da compra. Diante disso, foi elaborado um modelo de 05 etapas para o processo de decisão de
compra, onde, no primeiro estágio do processo de compra tem‐se o reconhecimento do
problema. Segundo Kotler e Keller (2006, p. 189) “um processo de compra começa no ponto que
o consumidor reconhece um problema, ou uma necessidade”. E quanto mais intensa a
necessidade e quanto mais perdurar, tanto mais forte será o impulso do indivíduo para reduzi‐lo
por meio da manifestação do comportamento de procura e, finalmente, da aquisição de um
objeto que venha a satisfazer sua necessidade.
O próximo passo após o reconhecimento de necessidades é a busca de informação
armazenada na memória. De acordo com Kotler e Keller (2006), um consumidor estimulado que
confronte uma decisão de compra estará inclinado a buscar informações, mas o esforço
despendido na busca dependerá da classe do produto e do nível percebido de necessidade de
informações. Com base nas informações coletadas, os consumidores identificam e avaliam
maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. Trata‐se do terceiro estágio, a avaliação das
alternativas. Kotler e Keller (2006, p. 191) dizem que “não existe um processo único de avaliação,
e os modelos mais atuais tratam esse processo como cognitivamente orientado”.
Depois de considerar as opções possíveis, os consumidores podem realizar uma compra
ou apenas criar uma intenção de compra. Essa decisão de compra é o quarto estágio do processo
de compra. Kotler e Keller (2006, p. 181) dizem que “pelo menos três fatores podem intervir
entre uma intenção de compra e uma decisão de compra”: atitude dos outros; fatores
situacionais imprevistos; e por fim, o risco percebido, que pode modificar, adiar ou evitar uma
decisão de compra. Após adquirir o produto, os consumidores avaliam formal e informalmente o
resultado da compra. Em particular, eles consideram se ficaram satisfeitos com a experiência de
compra e com o bem ou serviço que adquiriram. Trata‐se do comportamento pós‐compra, e é
nesse contexto que entra o profissional do marketing, que deve perceber que o consumidor não
para de buscar informações quando a venda é concluída (KOTLER e KELLER, 2006).
Dessa forma, é extremamente importante compreender como os consumidores se
comportam em cada etapa do processo de decisão de compra para que as estratégias de
marketing utilizadas pela empresa sejam direcionadas e consequentemente atinjam os objetivos
propostos.
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MERCHANDISING
Com o crescente número de empresas, torna‐se essencial a utilização de estratégias de
marketing para se diferenciar no mercado. Essas estratégias precisam estar bem estruturadas e
integradas, para conseguir atingir o objetivo a que se propõem. Publicidade, propaganda,
promoção de vendas, merchandising e comunicação dirigida são alguns exemplos das principais
estratégias de comunicação utilizadas pelas empresas. Cada uma dessas possui uma forma
especializada de se comunicar com o consumidor e de despertar o interesse dele pelo
produto/serviço ofertado pela organização. Porém, elas são interdependentes e necessitam
umas das outras para que todo esforço consiga gerar resultados. Por isso, de nada adianta
possuir uma ótima estratégia de propaganda, se não houver também uma atividade de
promoção de vendas (ZULIETTI, 2011).
Conforme Blessa (2005) o merchandising é qualquer técnica, ação ou material
promocional usado no PDV que proporcione informações e melhor visibilidade a produtos,
marcas ou serviços e que tem a intenção de motivar e influenciar o processo das decisões de
compra dos clientes. Assim como o marketing em geral, o merchandising possui uma infinidade
de definições que são discutidas há um longo período de tempo. Para cada tipo de profissional há
uma conceituação que se encaixa melhor as características da sua atividade.
Dessa forma, Zenone e Buairide (2011, p. 124) afirmam que “a grande importância do
merchandising está no fato de ele ser a soma de ações promocionais e materiais de ponto de
venda que controla o último estágio da comunicação mercadológica, ou seja, no momento da
compra”. Para realizar a atividade de merchandising é importante que o profissional responsável
esteja atento quanto aos seus objetivos, que de acordo com Zenone e Buairide (2011), são:
vender mais e melhor; incrementar o número de consumidores e reduzir custos.
Ainda segundo Zenone e Buairide (2011), é preciso se ater a algumas atividades
essenciais para o merchandising como o mix de produto em função do público‐alvo, a política de
preços e qualidade, a logística e parceria, o layout e exposição, o atendimento e relacionamento,
o serviço ampliado, o treinamento constante dos funcionários, a comunicação integrada e a
divulgação pelas mídias adequadas. Portanto, pode‐se observar como o merchandising é uma
ferramenta de comunicação importante para qualquer empresa.
MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA (PDV)
Ao realizar o merchandising no ponto de venda (PDV) faz‐se indispensável uma boa
organização da estrutura do mesmo, sempre buscando despertar ao máximo a atenção do cliente
e impulsionar a compra. O espaço existente, a iluminação e a disposição dos produtos são alguns
dos aspectos que precisam ser analisados no PDV, pois eles têm papel fundamental na escolha do
produto pelo consumidor. Para Gatto (2003) apud Feijó (2010, p. 54), “a loja, quando concebida
como um lugar de "contato" entre cliente, produto e serviço, torna‐se um fator‐chave de
competitividade que pode ser usado para a criação de valor de marca de varejo, e é um meio de
comunicação que influencia percepções e decisões de compra dos consumidores”.
Conforme Blessa (2005, p. 6) “ponto de venda é qualquer estabelecimento comercial que
exponha serviços ou produtos para a venda aos consumidores”. O ambiente do PDV é atribuído
como ponto de ligação entre o produto e o cliente e é por meio dele que se pode consolidar o
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processo de compra. Conforme ressalta Blessa (2005, p. 29) “o próprio andar segue complicadas
regras de tráfego, nos quais os produtos mais adquiridos encontram‐se colocados em pontos
estratégicos”. Assim, para despertar um interesse no cliente, pode utilizar‐se de sua trajetória
pela loja para que dessa forma, seja executado o composto de merchandising no PDV.
Ainda segundo a mesma autora, criar um design diferenciado e agradável da loja é
fundamental para aumentar o número de visitas e consequentemente as vendas, de forma que
possam criar sensações e vínculo emocional com os clientes.
Na visão de Blessa (2005) e Zenone e Buairide (2011) para obter sucesso em uma ação de
merchandising, satisfazer e encantar o consumidor, é necessário combinar diversas atividades,
como desenvolver o mix de produto ideal para o público‐alvo; fortalecer parcerias e logística e
proporcionar um ambiente agradável e harmônico ao público‐alvo. Ainda neste quesito, é
importante o uso inteligente das cores, formas, aromas, sabores e sons, aguçando e envolvendo
todos os elementos sensoriais do ser humano.
Além dessas atividades necessárias ao bom merchandising, Gatto (2003) apud Feijó (2010)
afirma que existem também seis fatores que precisam estar presentes na estrutura da loja, são
eles: 1) Táteis: que são os materiais utilizados na loja (piso, prateleiras, temperatura, etc); 2)
Sonoros: diz respeito às músicas usadas no ambiente e os ruídos existentes no PDV; 3)
Degustativos: são os produtos oferecidos para degustação; 4) Olfativos: os cheiros artificiais e
odores presentes no ambiente da loja; 5) Visuais: são as cores e luzes utilizadas na loja, assim
como, os materiais de sinalização usados para chamar a atenção do consumidor; 6) Sociais: os
contatos entre clientes e/ou funcionários da loja.
Para Zenone e Buairide (2011) também é essencial dividir a loja em seções para melhor
aproveitamento do espaço. E existem alguns fatores que devem ser levados em conta, para esse
melhor aproveitamento dos espaços, dentre eles a utilização eficiente de cada metro quadrado
de área de venda; a facilitação da mobilidade e maior satisfação do cliente; a possibilidade de
expansão no futuro; a otimização da largura dos corredores; e por fim, a organização da
estrutura de forma que facilite o controle visual dos clientes.
De acordo com Zenone e Buairide (2011), o fluxo dos clientes pela loja determina dois
tipos de zonas: a zona quente e a zona fria. A primeira diz respeito aos locais mais frequentados
pelos clientes e a segunda as áreas de menor circulação dos mesmos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em uma indústria de panificação, localizada no bairro de
Mangabeira, na cidade de João Pessoa‐PB. Teve natureza aplicada com abordagem qualitativa e
os dados utilizados foram coletados por meio de questionários.
Quanto aos objetivos o estudo se caracteriza como descritivo, pois procura descobrir com
maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com
outros, sua natureza e suas características (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).
Por ter se concentrado em apenas um objeto de estudo, realizou‐se uma pesquisa bem
detalhada, que a caracteriza também como um estudo de caso, que conforme Gil (2010, p. 37),
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu
amplo e detalhado conhecimento”.
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A pesquisa foi baseada no método indutivo, cujo universo de estudo foi composto pelos
clientes da padaria, onde a amostra se concentrou em 50 clientes escolhidos aleatoriamente. A
coleta dos dados foi realizada através de aplicação de questionários. O questionário continha 17
questões e foi divido em duas partes: (i) 06 questões referente ao perfil sociodemográfico dos
clientes; (ii) 11 questões relacionadas a influência do merchandising no processo de decisão de
compra dos clientes da padaria. Dentre estas 11 questões, 05 foram elaboradas a partir da Escala
de Likert. Os dados obtidos foram analisados de forma quali‐quantitativa, sendo utilizado para o
tratamento dos dados o software Excel 2010.
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Inicialmente, através da aplicação do questionário, foi possível identificar o perfil
sociodemográfico dos clientes da padaria. Os resultados obtidos mostram que 40% tem idade
entre 15 e 25 anos, 68% são do sexo feminino, 48% são casados, 50% estudaram até o ensino
médio e recebem entre 1 e 3 salários mínimos, 92 % moram na zona sul da cidade e 64% dos
avaliados frequentam a padaria de três a cinco vezes por semana.
Com relação aos itens ofertados pela padaria, observa‐se que os produtos da pastelaria
salgada (32%) e as tortas (28%) são os mais comprados por impulso, conforme aponta o gráfico 1.

Gráfico 1 – Itens comprados por impulso
Esse resultado pode ter ocorrido devido ao fato desses dois produtos estarem expostos
em áreas estratégicas, onde a exposição está bem planejada e localizada, e também pela forma
como estão apresentados (cor, cheiro, etc).
Sobre os produtos que mais chamaram a atenção dos clientes no ambiente da padaria, os
constatou‐se que as tortas (40%) e os pães (28%) são os que mais atraem a atenção deles ao
entrar no ambiente da padaria conforme aponta o gráfico 2. Possivelmente, esse resultado
provém da localização e da exposição do produto no ambiente da padaria.
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Gráfico 2 – Produtos que mais chamam a atenção dos clientes
O gráfico 3, trata dos fatores ambientais que mais chamam a atenção dos clientes ao
entrar na padaria. Constatou‐se que os fatores olfativos, que são os cheiros artificiais e odores
presentes na loja, foram o que mais atraíram a atenção dos clientes.

Gráfico 3 – Fatores ambientais que mais chamam atenção dos clientes
Portanto, pode‐se concluir que os clientes sentem‐se atraídos a entrar no ambiente da
padaria por causa do cheiro dos produtos. Em decorrência desse estímulo olfativo agradável, o
tempo de permanência do cliente acaba aumentando no ambiente da padaria. Fazendo com que
esse elemento sensorial acarrete no mesmo um fator influenciável no momento da compra, ou
seja, na melhoria das vendas.
Quando questionados sobre o que mais chamam a sua atenção no ambiente da padaria,
foi constatado que 54% dos clientes concordam que a limpeza é a variável que mais atraiu a
atenção dos mesmos no ambiente da padaria, conforme aponta o gráfico 4.
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Gráfico 4 – Atributos que mais chamaram atenção dos clientes no ambiente da padaria
Corroborando com o exposto, Blessa (2005); Zenone e Buairide (2011) afirmam que para
obter sucesso em uma ação de merchandising, além de satisfazer e encantar o consumidor, é
necessário combinar diversos elementos como iluminação, ventilação, limpeza, segurança e
tráfego, a fim de proporcionar um ambiente agradável e harmônico ao público‐alvo.
As características dos produtos que mais chamam atenção dos clientes no momento da
compra foram os sabores, conforme aponta o gráfico 5.

Gráfico 5 – Características dos produtos que mais chamam atenção dos clientes no momento
da compra
Corroborando com o exposto, Blessa (2005); Zenone e Buairide (2011) ressaltam que é
importante fazer uso inteligente das cores, formas, aromas, sabores e sons, a fim de aguçar e
envolver todos os elementos sensoriais do ser humano.
No tocante à influência do merchandising no processo de decisão de compra, constatou‐
se que 82% dos clientes já têm em mente o produto que irá comprar antes mesmo de entrar no
ambiente da padaria, conforme observado no gráfico 6.
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Gráfico 6 – A influência do Merchandising no Processo de Decisão de Compra
Entretanto, Kotler e Keller (2006) afirmam que o comportamento de compra do
consumidor sofre influência de quatro fatores principais, que são os fatores culturais, sociais,
pessoais e psicológicos. Constatou‐se a influência desses fatores através das respostas dos
clientes, onde 68% afirmaram que compram itens além dos planejados. Portanto, apesar da
maioria já ter decidido o produto que irá comprar ao chegar no ambiente da padaria, o mesmo é
influenciado por fatores internos.
A forma como os produtos estão organizados no ambiente da padaria despertam o
interesse de compra de 92% dos clientes. A estrutura da padaria, segundo 92% dos clientes,
proporciona que o mesmo a percorra‐a por inteira, de forma a observar todos os produtos antes
de efetuar a compra. E por fim, 68% dos clientes concordam que são influenciados no momento
da compra pelas imagens dispostas no ambiente da padaria. Corroborando com a ideia, Blessa
(2005) ressalta que os produtos mais adquiridos encontram‐se colocados em pontos estratégicos.
Dessa forma, para despertar um interesse no cliente, pode utilizar‐se de sua trajetória pela loja
para que dessa forma, seja executado o composto de merchandising no PDV.
De acordo com o exposto, constata‐se que ao realizar o merchandising no ponto de venda
(PDV) faz‐se indispensável uma boa organização da estrutura do mesmo, sempre buscando
despertar ao máximo a atenção do cliente e impulsionar a compra. Mediante isso, a forma como
os produtos estão organizados, as imagens dispostas no ambiente e a estrutura da padaria têm
papel fundamental na escolha do produto pelo consumidor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no crescimento significativo do segmento de panificação brasileiro, e pelas
diversas modificações que as padarias vêm passando ao longo dos anos, este trabalho
apresentou as técnicas de merchandising e a sua influência no processo de decisão de compra
dos clientes de uma padaria na cidade de João Pessoa‐PB.
Com relação ao comportamento de compra do consumidor, identificou‐se que a maioria
dos entrevistados já chega ao PDV sabendo exatamente o que vão comprar. Entretanto, no
tocante ao processo de decisão de compra, evidenciamos que mais da metade dos pesquisados
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compram itens não planejados. Em outras palavras, eles sofrem influência do merchandising ao
chegar no ambiente da padaria. No que diz respeito ao merchandising, os resultados apontam
que os clientes são influenciados quanto (i) ao layout; (ii) a forma como os produtos estão
organizados; (iii) aos fatores e atributos do PDV; (iv) as imagens dispostas no ambiente.
Com os resultados desta pesquisa, a padaria, objeto de estudo, pode aprimorar o seu
conhecimento em merchandising aplicando tais técnicas em sua empresa. Os profissionais da
administração/marketing e também os empresários do ramo alimentício (padaria), podem tomá‐
la como subsídio para uma melhor organização do merchandising levando em consideração
alguns dos principais fatores que despertam a atenção dos clientes para o produto/serviço. No
plano empírico, as demais organizações poderão, de maneira geral, conhecer a importância
dessa ferramenta e de suas técnicas para suas instalações, podendo vir a apostar cada vez mais
neste tipo de investimento, a fim de agregar valor a sua organização. No plano acadêmico, os
resultados da pesquisa complementam os conteúdos técnicos relacionados ao campo do
marketing, mais precisamente ao merchandising, servindo como base para pesquisas posteriores
na área.
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RESUMO
O ramo alimentício tem se destacado na economia
nacional, com uma grande taxa de crescimento e
investimentos. O setor de panificação, por estar inserido
neste ramo, vem crescendo e se mostrando bastante
influente na vida dos brasileiros. Sabendo da
importância deste setor, e da falta de pesquisas
relacionadas ao conforto térmico no ambiente das
padarias, o presente artigo teve como objetivo analisar
se o excesso de calor no ambiente de trabalho contribui
para a queda na produtividade dos funcionários. Para
alcançar os objetivos propostos, o estudo foi de
natureza aplicada com abordagem quali‐quantitativa. A
amostra se concentrou nos funcionários que participam
do processo de produção, que são 04 (quatro) pessoas,

mais os 02 (dois) gestores/proprietários da padaria. Já
para a coleta dos dados, foram realizadas observações
no local objeto de estudo e questionários contendo 08
questões fechadas com respostas obtidas através da
escala de Likert. Como resultados, foi constatado que os
funcionários e gestores da empresa estão cientes da
importância do controle do conforto térmico no
ambiente em que desempenham sua função, que a alta
temperatura encontrada na padaria ocasiona
diminuição da produção e aparecimento de doenças e,
por fim, que não há a adoção de medidas preventivas na
empresa objeto de estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: Padaria, Conforto Térmico, Produtividade.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THERMAL COMFORT FOR BAKERY INDUSTRY –
A CASE STUDY
ABSTRACT
The food industry has been highlighted in the national
economy, with a high rate of growth and investment.
The bakery sector, to be inserted in this field, has been
growing and showing very influential in the lives of
Brazilians. Knowing the importance of this sector, and
the lack of research on the thermal comfort in the
environment of bakeries, the present study aimed to
examine whether the excess heat in the workplace
contributes to the decline in employee productivity. To
achieve the proposed objectives, the study of nature
was applied to qualitative and quantitative approach.
The sample focused on employees who participate in
the production process, which are four (04) persons,
plus two (02) managers/owners of the bakery.

As for data collection, on‐site observations and object of
study questionnaires containing 08 closed questions
with responses obtained through the Likert scale were
performed. As a result, it was found that the employees
and managers of the company are aware of the
importance of controlling thermal comfort in the
environment in which play their role, found that high
temperature causes a decrease in bakery production
and disease and, finally, that no adoption of preventive
measures in the company object of study.

KEY‐WORDS: Bakery, Thermal Comfort, Productivity.
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO TÉRMICO PARA A INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO –
UM ESTUDO DE CASO
INTRODUÇÃO
Proporcionar um ambiente de trabalho confortável, em todos os aspectos, é um dever de
toda organização. Porém, poucas realmente se preocupam com o bem estar de seus
funcionários. Não sabem estas que, boas condições ergonômicas são fundamentais para que o
trabalhador possa desempenhar sua atividade da melhor forma possível e com seu máximo
poder de produção.
Tendo em vista a necessidade de estabelecer condições ergonômicas favoráveis ao
desempenho de seus funcionários, as empresas devem se respaldar nas normas
regulamentadoras a fim de propiciar um ambiente de trabalho adequado. Neste sentido, a
norma regulamentadora do trabalho urbano NR‐17, cujo título é Ergonomia, fiscalizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), visa estabelecer os parâmetros que permitam à
adaptação das condições de trabalho as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
De acordo com Moraes apud Farias (2008, p. 28), a prática da Ergonomia “consiste em
compreender a relação da interface homem‐sistema a fim de projetar e/ou modificar esses
sistemas e estruturas com o objetivo de aumentar a segurança, conforto e eficiência do sistema e
da qualidade de vida do profissional, ou seja, melhorar as condições específicas do trabalho
humano”. Deliberato apud Farias (2008, p. 28) salienta que para “a ergonomia o ambiente de
trabalho representa um conjunto de fatores interdependentes que atuam sobre a qualidade de
vida dos trabalhadores, interferindo no resultado do trabalho”.
Na Indústria de Panificação Brasileira, em particular a paraibana, um dos grandes
problemas relacionados à ergonomia, mais especificadamente às condições do ambiente, é a alta
temperatura ocasionada pelas máquinas utilizadas no processo de produção dos seus produtos.
Esse excesso de calor gera muitas consequências para os funcionários que atuam neste
ambiente.
Segundo Frota e Schiffer (2007) as principais variáveis climáticas do conforto térmico são
temperatura, umidade, velocidade do ar e radiação solar incidente. Os autores afirmam que as
exigências humanas de conforto térmico estão relacionadas com o funcionamento de seu
organismo, cujo mecanismo, complexo, pode ser, grosso modo, comparado a uma máquina
térmica que produz calor segundo sua atividade.
De acordo com Frota e Schiffer (2007), o homem precisa liberar calor em quantidade
suficiente para que sua temperatura interna se mantenha na ordem de 37ºC – endotermia.
Quando as trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente ocorrem sem maior esforço, a
sensação do indivíduo é de conforto térmico e sua capacidade de trabalho, desse ponto de vista,
é máxima. Se as condições térmicas ambientais causam sensação de frio ou de calor, é porque
nosso organismo está perdendo mais calor ou menos calor que o necessário para a endotermia,
que passa a ser conseguida com esforço adicional que representa sobrecarga, com queda de
rendimento no trabalho, até o limite, sob condições de rigor excepcionais, de perda total de
capacidade de trabalho e/ou problema de saúde.
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Dessa forma, este trabalho buscou responder ao seguinte questionamento: Como o
excesso de calor no ambiente de trabalho pode influenciar a produtividade dos funcionários de
uma padaria?
Para a empresa em questão, este estudo é fundamental, pois o mesmo apresenta a
importância de oferecer condições térmicas adequadas no ambiente de produção. Para
sociedade este estudo justifica‐se também por procurar colaborar com a promoção da saúde do
trabalhador como um todo, dando importância às questões relacionadas à alta temperatura no
ambiente de produção, prevenindo assim danos à saúde do trabalhador. No plano acadêmico, a
pesquisa busca complementar os conteúdos técnicos relacionados ao campo da administração da
produção, mais precisamente as condições ergonômicas, servindo como base para pesquisas
posteriores na área.
De acordo com o exposto acima, constatamos a relevância do tema em questão, e
procuramos aprofundar nosso conhecimento na área de pesquisa, a fim de contribuir para o
nosso crescimento acadêmico e profissional.
Para tanto, foi objetivo desta pesquisa, analisar se o excesso de calor no ambiente de
trabalho contribui para a queda na produtividade dos funcionários de uma padaria.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em uma indústria de panificação, localizada no bairro de
Mangabeira, na cidade de João Pessoa‐PB. Para alcançar os objetivos propostos, o estudo foi de
natureza aplicada com abordagem quali‐quantitativa, que nos resultou na solução de um
problema de uma empresa através de informações obtidas, por meio de questionários e
observações in loco. Quanto aos objetivos foi descritiva e explicativa, onde descrevemos o
problema do objeto em estudo e explicamos a razão de sua ocorrência.
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi bibliográfica e documental. Também
foi realizada uma pesquisa de campo, com o levantamento de dados na empresa escolhida. E por
ter se concentrado em apenas um objeto de estudo (padaria), realizou‐se uma pesquisa bem
detalhada, que a caracteriza também como um estudo de caso, que conforme Gil (2010, p. 37),
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu
amplo e detalhado conhecimento”.
Ainda, por estudar apenas um objeto e a partir dele chegar a conclusões generalizadas de
um todo, a pesquisa foi baseada no método indutivo. O universo de estudo foi composto pelos
funcionários da padaria que totalizam 09 (nove) pessoas, porém a amostra se concentrou nos
funcionários que participam do processo de produção, que são 04 (quatro) pessoas, e mais os 02
(dois) gestores/proprietários da padaria. Já para a coleta dos dados, foram realizadas
observações no local objeto de estudo e questionários contendo 08 questões fechadas com
respostas obtidas através da Escala de Likert. Os dados obtidos foram analisados de forma quali‐
quantitativa, sendo utilizado para o tratamento dos dados o software Excel 2010, onde foi
realizado através de frequências e percentuais, expostos em gráficos e analisados a luz das
teorias abordadas neste estudo.
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ERGONOMIA
A ergonomia foi desenvolvida durante a II Guerra Mundial (1939‐45), pela junção da
tecnologia, ciências humanas e biológicas, com o intuito de melhorar o relacionamento entre o
homem e seu ambiente de trabalho. Os estudos nessa área foram crescendo e se tornando
importantes em diversos países, culminando na criação da Associação Internacional da
Ergonomia (IEA), sendo esta referência para os estudos de ergonomia do mundo todo.
Essa ciência que se tornou conhecida como ergonomia, está focada na relação homem
versus ambiente de trabalho, onde seu objetivo principal é tornar essa relação equilibrada de
forma a melhorar a qualidade de vida do homem no trabalho. Para melhor entendimento do que
vem ser a ergonomia existem diversos conceitos de vários autores diferentes, porém o mais
importante é que cada pessoa escolha aquele que se identifica mais e que facilite seu
conhecimento sobre o assunto.
Ergonomia (ou fatores humanos) é uma disciplina científica que estuda as interações dos
homens com outros elementos do sistema, fazendo aplicações da teoria, princípios e
métodos de projeto, com o objetivo de melhorar o bem‐estar humano e o desempenho
global do sistema (IEA apud DUL e WEERDMEESTER, 2004, p.1).

O estudo da ergonomia nas empresas é fundamental para evitar a ocorrência de
acidentes de trabalho, uma vez que ao proporcionar um ambiente de trabalho adequado ao
trabalhador, este se sentirá mais confortável e confiante para desempenhar sua atividade. De
acordo com Dul e Weerdmeester (2004) a probabilidade de ocorrência dos acidentes de trabalho
pode ser reduzida quando se consideram adequadamente as capacidades e limitações humanas
e as características do ambiente, durante o projeto de trabalho. Além disso, a ergonomia é
responsável por melhorar a qualidade de vida no trabalho, evitando assim, o aparecimento de
doenças que são as maiores influenciadoras do aumento do índice de absenteísmo nas
organizações.
Dentre os diversos enfoques que a ergonomia costuma trabalhar, como por exemplo:
postura no trabalho, transporte de cargas, ruídos, iluminação, entre outros. Esta pesquisa
procurou trabalhar uma variável essencial para garantir o bem‐estar do funcionário, que é o
conforto térmico.
O CONFORTO TÉRMICO E SUAS IMPLICAÇÕES
O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como a sensação de
bem‐estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória,
nesse ambiente, da temperatura radiante média (trm), umidade relativa (UR),
temperatura do ambiente (ta) e velocidade relativa do ar (vr) com a atividade lá
desenvolvida e com a vestimenta usada pelas pessoas (RUAS, 1999, p. 11).

A questão do conforto térmico muitas vezes passa despercebida nas empresas, gerando
graves consequências para os funcionários que precisam se submeter a temperaturas que não
são suportadas pelo seu corpo. Os ambientes fabris são os que mais sofrem com problemas
térmicos, principalmente por elevação da temperatura. Exemplo disso, tem‐se:
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Muitos trabalhos são executados em condições desfavoráveis, como em câmaras
frigoríficas muito frias ou perto dos fornos muito quentes. Cuidados especiais são
necessários nesses casos extremos, para evitar congelamentos ou queimaduras da pele,
principalmente no rosto e nas mãos. Sem esses cuidados, o tempo de exposição ao frio
ou calor deve ser reduzido (DUL e WEERDMEESTER, 2004, p. 82).

Conforme Ruas (1999) existem algumas variáveis que influenciam no conforto térmico de
um ambiente, sendo agrupadas em dois grupos:
a) As de natureza ambiental: temperatura do ar (ta), temperatura radiante média (trm),
velocidade relativa do ar (vr) e umidade relativa do ar ambiente (UR).
b) As de natureza pessoal: tipo de vestimenta e tipo de atividade física desempenhada.
Todos esses elementos combinados é que vão determinar a sensação térmica de um
ambiente, pois cada variável dessa contribui para tornar o local frio ou quente. Porém cada
indivíduo possui sua preferência climática, tornando complicado definir a temperatura ambiente
perfeita para um local de trabalho. Pois, de acordo com Coutinho (1998), nem todas as pessoas
tem a mesma sensação térmica quando ocupam o mesmo ambiente.
Segundo Dul e Weerdmeester (2004), algumas medidas podem ser tomadas para
controlar as temperaturas no ambiente de trabalho, como:
1) Agrupar as tarefas de igual esforço físico: torna‐se mais fácil conseguir controlar a
temperatura em ambientes onde as pessoas desempenham tarefas com o mesmo nível
de esforço físico. Quanto maior o esforço menor será a temperatura ambiente.
2) Controlar a velocidade do ar: nos locais de clima frio é preferível baixar a velocidade
do ar, para evitar a retirada de muito calor do corpo. Já nos locais com altas
temperaturas é aconselhável que a velocidade do ar seja mais alta para facilitar a
retirada do calor do corpo.
3) Reduzir os efeitos do calor radiante: organizar o layout da organização para evitar que
os trabalhadores estejam em contato com grandes radiações e também colocar
materiais que funcionam como isolantes em locais apropriados, caso haja necessidade.
4) Limitar a exposição ao frio ou ao calor intensos: não deve haver uma exposição ao frio
ou ao calor por tempo maior do que suportado pelo corpo de cada indivíduo.
5) Usar roupas especiais: utilizar roupas de acordo com o clima do ambiente. Nos
ambientes mais frios usar roupas que sirvam como isolantes, já nos mais quentes é
aconselhável usar roupas mais leves que favoreçam a transpiração.
Se esses cuidados especiais e de fácil aplicação forem tomados nas empresas, haverá uma
grande redução nos problemas envolvendo conforto térmico. Porém existem casos em que
apenas essas medidas não serão suficientes, sendo preciso então realizar estudos mais
específicos a fim de identificar métodos mais eficazes para tal situação.
Nos casos em que o local de trabalho possui uma temperatura elevada, onde os
trabalhadores estão próximos a fornos e panelas, por exemplo, há uma maior troca de calor do
corpo com o meio ambiente, em virtude da diferença de temperatura entre eles. De acordo com
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Coutinho (1998) essa exposição do corpo humano a altas temperaturas e radiações contribuem
para o aumento da evaporação no corpo, por este ser o único mecanismo disponível para
eliminar o excesso de calor no organismo. Também há um aumento da sudorese (transpiração do
corpo), podendo levar o indivíduo a desidratação. Além disso, a pessoa pode se sentir
desmotivada por estar trabalhando em um ambiente quente, diminuir seu nível de produção,
perder a atenção na realização da tarefa, podendo assim, aumentar o risco de acidentes de
trabalho.
Ainda de acordo com Coutinho (1998) o trabalhador que está exposto há excessivas
temperaturas pode contrair diversos tipos de doenças, como: a) Hipertermia/intermação, que
pode levar o indivíduo ao falecimento; b) Tontura ou desfalecimento por déficit de sódio, por
hipovolemia relativa ou por evaporação deficiente; c) Desidratação; d) Doenças de pele; e)
Distúrbios psiconeuróticos; f) Catarata.
Portanto, para amenizar essa temperatura e garantir a saúde e bem‐estar do seu
funcionário, Coutinho (1998) cita algumas medidas de proteção que podem ser tomadas pelas
empresas, que são: exames médicos pré‐admissionais, exames periódicos, vestimenta
apropriada, educação e treinamento do trabalhador, etc. É sempre bom acompanhar e prestar
uma boa assistência ao funcionário para evitar danos futuros à sua saúde, e assim, contribuir
para o bom desenvolvimento da empresa.
O CONFORTO TÉRMICO NAS PADARIAS
O calor é um agente físico que se apresenta nos ambientes de trabalho, podendo ser
analisado tanto sob o aspecto de sobrecarga térmica como de conforto, estando o primeiro
ligado ao estudo da insalubridade com os limites de tolerância dados pela Norma
Regulamentadora NR‐15.
O ambiente térmico quente em padarias passar a existir, normalmente quando há
necessidade do uso de forno ou pelo forno a lenha, entre outros equipamentos que possam fazer
elevar a temperatura do ambiente. Estes equipamentos associados às características físicas da
má qualidade do ambiente interno como (portas, carência de janelas, ventilação insuficiente,
entre outros), podem gerar altas temperaturas que são prejudiciais à saúde do trabalhador.
Devido a esses ambientes quentes, pode ocasionar a queda da produtividade como
também interferir na satisfação do trabalhador em decorrência dele sentir fadiga, alteração
contínua da pressão arterial, vertigem, tonturas, transpiração muito intensa do corpo, entre
outros fatores.
Dessa forma, é fundamental que as empresas que trabalham em ambientes com altas
temperaturas, estejam cientes dos procedimentos que precisam utilizar para amenizar essa
temperatura e garantir assim a saúde e bem‐estar do seu funcionário.
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Para obter os resultados da pesquisa foi realizada uma aplicação direta mediante
questionários contendo 08 questões, sendo 05 questões de percepção e 03 de ação referentes ao
Conforto Térmico, onde foi avaliada a percepção dos quatro colaboradores envolvidos no
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processo produtivo do pão francês como também os dois gestores da padaria, objeto de estudo.
A área onde os dados foram levantados foi à linha de produção de pães franceses de uma
padaria, localizada na cidade de João Pessoa‐PB.
Entre o total de 08 questões, 05 se referem à percepção dos colaboradores e gestores da
empresa sobre o conforto térmico no ambiente de produção, enquanto o restante tem como
objetivo verificar se a organização aplica o controle do conforto térmico no ambiente de trabalho
de acordo com a literatura. A primeira parte referente à percepção está exposta no gráfico
abaixo.

Gráfico 1 – A percepção dos colaboradores e gestores sobre o Conforto Térmico
A Q1 refere‐se ao grau de concordância (CT + C) dos colaboradores e gestores acerca do
conforto térmico no ambiente operacional de panificação. Foi constatado então, que 75% dos
colaboradores e 50% dos gestores concordam que o conforto térmico está presente no ambiente
operacional das padarias. Portanto, conforme detectado pode‐se perceber certa coerência com o
exposto na bibliografia da área, como afirma Ruas (1999), o conforto térmico como a sensação
de bem‐estar experimentada por uma pessoa como resultado da combinação satisfatória de uma
série de fatores no ambiente de trabalho. Daí a importância de se controlar o conforto térmico
no ambiente de produção das panificadoras. Dessa forma, podemos inferir que o conforto
térmico no ambiente de produção é fator essencial, onde constatamos que gestores e
colaboradores concordam com tal afirmativa, mesmo o ambiente de produção da padaria não
oferecendo um conforto térmico adequado.
A Q2 procurou perceber se os avaliados estão cientes sobre algumas ações que podem ser
tomadas para controlar o conforto térmico no segmento industrial de panificação. Verificou‐se
um alto grau de concordância (CT+C) dos colaboradores e gestores, ou seja, 100% concordaram
que utilizar essas medidas é eficaz para controlar o conforto térmico no ambiente de produção
das padarias. Segundo Dul e Weerdmeester (2004) essas ações quando tomadas ajudam a
minimizar os efeitos ocasionados pelo conforto térmico, por isso sua aplicação nas empresas é
essencial. Porém, pode‐se constatar que não são utilizadas medidas que venham a controlar o
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conforto térmico, assim como também não são tomadas ações que diminuam os efeitos
causados pelo conforto térmico.
Na Q4 o assunto abordado foi à exposição do corpo humano a altas temperaturas e
radiações no ambiente de trabalho, que pode contribuir para a queda na produção e
desmotivação dos colaboradores. Concluiu‐se que 75% dos colaboradores e 100% dos gestores
concordam que a exposição do corpo a temperaturas elevadas influenciam a queda da
produtividade. De acordo com Coutinho (1998) essa exposição do corpo humano a altas
temperaturas e radiações contribuem para o aumento da evaporação no corpo, por este ser o
único mecanismo disponível para eliminar o excesso de calor no organismo. Também há um
aumento da sudorese (transpiração do corpo), podendo levar o indivíduo a desidratação. Apesar
desse resultado podemos inferir que os gestores não tomam nenhuma medida, mesmo sendo
cientes que tal efeito, afeta diretamente na produção e por sua vez os colaboradores mesmo
detendo do conhecimento se sujeitam a trabalhar a altas temperaturas sem nenhuma medida de
segurança ou prevenção.
A Q6 aborda os diversos tipos de doenças que se pode contrair mediante exposição
prolongada a altas temperaturas. Onde 50% dos colaboradores e 100% dos gestores concordam
que algumas doenças são adquiridas quando o ser humano passa um longo período exposto a
altas temperaturas. Ainda conforme Coutinho (1998), o trabalhador que está exposto há
excessivas temperaturas pode contrair diversos tipos de doenças, como: a)
Hipertermia/intermação, que pode levar o indivíduo ao falecimento; b) Tontura ou
desfalecimento por déficit de sódio, por hipovolemia relativa ou por evaporação deficiente; c)
Desidratação; d) Doenças de pele; e) Distúrbios psiconeuróticos; f) Catarata. Quanto a esse
quesito percebeu‐se que mesmo os colaboradores sendo afetados diretamente por ficarem
expostos a altas temperaturas, apenas metade concordam que podem adquirir alguma doença, e
os gestores mesmo concordando não adotam nenhuma medida e nem disponibilizam acessórios
que venham a diminuir os efeitos causados pela alta temperatura.
Na Q7 afirmou‐se os tipos de proteção que devem ser utilizadas para controlar o conforto
térmico no ambiente de produção de uma panificadora. Sendo apurado que 75% dos
colaboradores e 100% dos gestores concordam que é importante a utilização de medidas de
proteção no ambiente de trabalho a fim de evitar contrair doenças. Conforme Coutinho (1998),
para amenizar essa temperatura e garantir a saúde e bem‐estar do seu funcionário existe
medidas de proteção que podem ser tomadas pelas empresas, que são: exames médicos pré‐
admissionais, exames periódicos, vestimenta apropriada, educação e treinamento do
trabalhador, etc. Podemos ressaltar que grande parte dos funcionários da padaria possui
conhecimento das medidas de proteção que devem ser implantadas em uma organização e
mesmo assim não exigem essas medidas dos gestores que se mostraram conscientes em relação
à adoção de medidas, mas na prática não as utilizam.
As questões 03, 05 e 08 buscaram identificar ações relacionadas ao conforto térmico que
buscam minimizar o impacto provocado por este, seja físico, através de problemas de saúde ou
psicológico, através de diminuição do desempenho por questões motivacionais. Os resultados
estão expressos no gráfico abaixo:
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Gráfico 2 – Identificação das ações dos colaboradores e gestores acerca
do Conforto Térmico
A Q3 buscou identificar se a empresa, objeto de estudo, fazia uso de medidas que
visassem minimizar o impacto causado pela alta temperatura do ambiente de produção.
Averiguou‐se que o grau de concordância (CT+C) entre os colaboradores foi satisfatório, isto é,
75% concordaram com a utilização de equipamentos e adoção de medidas que diminuem o
impacto causado pela alta temperatura. Entretanto, no que diz respeito aos gestores, 0%
concordam com a adoção dessas medidas. Diante disso, podemos inferir que a empresa não faz
uso de tais medidas, pois apesar dos funcionários afirmarem tal fato, os próprios gestores
reconhecem a não adoção dessas medidas.
A Q5 buscou verificar se há desmotivação e consequentemente diminuição no nível da
produção devido ao excesso de calor no ambiente de trabalho. Foi constatado que 75% dos
funcionários afirmam que o nível da produção diminuiu, e que há desmotivação devido ao
excesso de calor. Com relação aos gestores, 0% concordam com essa afirmativa. Dessa forma,
podemos inferir que os gestores não estão atentos aos fatos ocorridos dentro do ambiente de
produção, pois eles próprios afirmam não ter conhecimento sobre queda de produtividade e
desmotivação dos seus funcionários devido ao excesso de calor.
E por fim, a Q8 buscou verificar se os funcionários apresentam algum tipo de mal estar ou
até mesmo doenças causadas pelo desconforto térmico. Constatamos que 50% afirmam terem
sofrido algum efeito negativo em sua saúde devido à alta temperatura no ambiente de trabalho.
E mais uma vez, 0% dos gestores concordaram com tal afirmação. Corroborando com tal
exposição, Coutinho (1998) diz que o trabalhador que está exposto há excessivas temperaturas
pode contrair diversos tipos de doenças como catarata, desidratação, tontura, hipertemia,
doenças de pele e distúrbios psiconeuróticos. Podemos inferir que os gestores apesar de terem
conhecimento das doenças que podem ser causadas pela exposição do ser humano a altas
temperaturas, não se preocupam com a saúde de seus funcionários, pois metade destes afirma
possuir algum tipo de doença causada pela alta temperatura no ambiente produtivo, enquanto
os gestores desconhecem tal afirmação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conforto térmico é um fator essencial no ambiente de produção de indústrias de
panificação, com isto, o objetivo central deste artigo foi verificar se o excesso de calor influencia
a produtividade dos funcionários de uma padaria no município de João Pessoa‐PB.
Primeiramente, utilizou‐se a literatura para legitimar os estudos, e assim, servir de base
para a análise de dados que foram obtidos através da aplicação de questionários e observações
in loco. O foco da pesquisa foi à área de produção da padaria, em questão.
Com relação ao grau de conhecimento acerca do conforto térmico e quais medidas
poderiam ser tomadas para controlá‐lo, constatou‐se que gestores e colaboradores estão cientes
da importância desse fator para a empresa apesar de não utilizarem medidas que tenham por
objetivo diminuir o impacto da alta temperatura no corpo humano.
Já no que diz respeito à exposição do corpo a altas temperaturas e a influência dela na
produtividade e na motivação, percebeu‐se que os funcionários encontram‐se desmotivados. E
que há uma queda na produtividade devido a esse fator no ambiente de produção apesar dos
gestores ainda não terem conhecimento de tal fato. Por fim, constatou‐se que metade dos
funcionários já sofreu algum tipo de problema de saúde devido à alta temperatura no ambiente
de produção.
Diante do exposto, percebeu‐se a necessidade de alterações no arranjo físico da área de
produção da padaria a fim de proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado e a
necessidade de utilização de EPIs, a fim de minimizar os riscos aos quais os funcionários estão
expostos devido à alta temperatura do local.
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