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EDITORIAL

Caros leitores,

Nesta última edição de 2011, a Connexio traz uma novidade que deve agradar aos leitores 
e à comunidade científica em gestão e negócios no Brasil e no mundo. Para encerrarmos o 
ano com chave de our o, apresentamos a primeira edição internacional da revista.

Este número conta com apenas sete artigos, os quais foram rigorosamente seleciona-
dos por nosso corpo consultivo, sendo um deles no idioma inglês. Os artigos tratam de 
temas valiosos para gestão econômica e financeira das empresas, conectando a Univer-
sidade ao Mercado.

O primeiro artigo a se beneficiar dessa edição internacional da CONNEXIO, cujo título é 
RISK MANANGEMENT AND PERSONAL VALUES: a research in process, descreve uma 
pesquisa em andamento junto aos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade 
Potiguar e discorre sobre a influência dos valores pessoais na percepção dos riscos or-
ganizacionais e conta com a participação luso-brasileira dos professores Liêda Amaral de 
Souza, Josevaldo Amaral Sousa, José de Anchieta Pereira Pinto Jr, Jansênio Alves Araújo 
Oliveira e Isabel Ramos.

O artigo PREGÃO ELETRÔNICO: estudo de caso no DNOCS, no período de 2009 a 2010, 
de autoria do diretor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Potiguar, professor 
Josevaldo, e seu adjunto, o professor Marcus Vinicius, contando ainda com a expressiva 
colaboração dos graduandos Euclides Paulinho de Macedo Neto e Carlos Antônio Evange-
lista, os quais foram responsáveis pela coleta dos dados, faz uma interessante análise dos 
processos licitatórios em um órgão da administração pública federal.

As professoras Wendy de Souza Bezerra e Carla Avelar da Conceição, ambas da Universi-
dade Federal de Goiás, apresentam uma abordagem inovadora no artigo UTILIZAÇÃO DA 
METODOLOGIA ÁGIL EXTREME PROGRAMING (XP) COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: 
um estudo de caso numa empresa do ramo de tecnologia e serviços.

O artigo PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE BALANCED SCORECARD COMO AUXILIO À 
TOMADA DE DECISÃO: estudo de caso na empresa Acron Tecnologia em Saneamento 



Ltda. sediada em Nata/RN, 2011, de autoria de João Maria Xavier, Natália Niege Silva e 
Juliana Karla Vasconcelos da Silva, traz uma ousada análise dessa poderosa ferramenta de 
gestão, que é o BSC.

No artigo O GERENCIAMENTO DOS CUSTOS COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO NO RESUL-
TADO DA ORGANIZAÇÃO: um estudo de caso, os autores Rinaldo Bezerra Negromonte, 
Josevaldo Amaral de Sousa, Laíria Raianne Barros da Silva e Rosali da Silva Ferreira apre-
sentam a utilidade prática da Demonstração de Resultados em formato de contribuição.

O artigo LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO: A IMPORTÂNCIA DO CURSO DE NI-
VELAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE POTIGUAR – UnP, de autoria de Laís Karla da Silva Barreto, Maria 
de Fátima Alves Figueiredo, Cássia Maria de Medeiros, Maria Valéria Pareja Credídio Freire 
Alves, apresenta uma ação afirmativa da Universidade Potiguar para a educação brasileira 
em contexto de crise.

Finalmente, no artigo FATORES CONDICIONANTES DE SUCESSO DAS PEQUENAS E MI-
CRO EMPRESAS (PME´S) DO SEGMENTO DE ARTESANATO EM NATAL–RN, os autores 
Josevaldo Amaral de Sousa, Luiz Felipe Teixeira Maia de Oliveira, Fernanda Stella Costa da 
Silva e Rinaldo Bezerra Negromonte apresentam os resultados de uma pesquisa aplicada 
por alunos do curso de Ciências Contábeis aos micro e pequenos empresários do ramo de 
artesanato e concluem que o fator experiência é algo imprescindível para a boa gerência de 
qualquer organização.

Espero que gostem,

Excelente leitura,

Vilma Lúcia Neves
Editora
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Abstract:Various authors have identified behavioral factors that may affect the perceptions that pe-
ople. have about risks. Facing the risks requires that the company manages them, understanding 
in advance their nature and impact, monitoring the relevant indicators to anticipate their occur-
rence, and being ready to act immediately at the first signs of trouble. Risk perception is hard to 
understand. This paper presents an research in process aimed at deepening scientific knowledge 
of managing the risks associated with personal values in crowdsourcing innovation. Specifically, 
we will identify the main human risks factors and we will also seek to understand how personal va-
lues might potentially affect the risk´s perception. As deliverables of the research we will produce 
a checklist to manage risks associated with.

Keywords: Risk management; Personal values; Risk perception.

GESTÃO DE RISCOS E VALORES PESSOAIS: 
UMA PESQUISA EM PROCESSO

Resumo: Vários autores têm identificado fatores comportamentais que podem afetar as percep-
ções que as pessoas têm sobre os riscos. Enfrentar os riscos exige que a empresa os gerencie 
e compreenda antecipadamente sua natureza e impacto, de forma a monitorar os indicadores 
relevantes para antecipar a sua ocorrência, e estar pronto para agir imediatamente aos primeiros 
sinais de problemas. É difícil de entender a percepção de riscos. Este artigo apresenta uma pes-
quisa em processo que visa aprofundar o conhecimento científico de gerir os riscos associados 
com os valores pessoais em “crowdsourcing innovation”, especificamente, vamos identificar os 
principais fatores de riscos humanos e também procurar entender como os valores pessoais 
podem potencialmente afetar a percepção do risco. Como resultados da pesquisa, produziremos 
uma lista de verificação para gerenciar os riscos identificados.

Palavras-chave: Gestão de riscos; Valores pessoais; Percepção de risco.
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1. INTRODUCTION
Facing the risks requires that the company manages them, understanding in advance their 
nature and impact, monitoring the relevant indicators to anticipate their occurrence, and 
being ready to act immediately at the first signs of trouble. “Just as the physical, chemical, 
and biological processes that contribute to risk can be 

studied scientifically, so can the processes affecting risk perceptions” (SLOVIC, 2000, p.6). 
The innovation leadership should include managing risks as a core competence. Without 
so, any innovation project can become an opportunity to dramatically fail the company’s 
objectives and sustainability.

This paper presents an research in process aimed at deepening scientific knowledge of 
managing the risks associated with personal values in crowdsourcing innovation In section 
2, the literature review strategy are presented. The risk management and personal values 
are presented at section 3. 

2. METHODOLOGY
The interpretative viewpoint follows from the allowance for social intervention into the re-
search setting. Our research appears to a qualitative approach (maybe an action research) 
aimed at deepening scientific knowledge of build the theoretical framework to possibility 
an enhanced understanding of this complex social-organizational problem related with 
risk taken and personal values. The intention of the research is to answer the key question 
of:  “What are the behavioral factors that affects risk perception?  What human aspects 
should be considered? 

3. LITERATURE REVIEW STRATEGY
At first we have to focus on research work that explicitly use the terms risk management, 
personal values, risk management and personal values in the title, abstract, topics or 
keywords. We have restricted our search to the social sciences. Also we have not included 
industry reports or editorial material. 

First, we perform an in-depth review of Risk Management (RM) papers published in quoted 
scientific journals and searched the two major databases of management journals and an 
additional management journal not covered by the databases: ISI Web of Knowledge data-
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base (Social Sciences Citation Index-SSCI) and Scopus Database. We have performed an 
exhausteive review of the scientific papers published in quoted journals since 2000. Thus, 
we looked in SSCI and Scopus for any paper containing these expressions in SSCI databa-
se, in title, abstract, topic or keywords. There weren´t any records for the keywords “risk 
management and personal values”. 

After, we done a search for books with “risk management and personal values” in the title 
was made on the site of Amazon.com to identify books published in the field.  We found 17 
books and all books are included in the literature overview. 

The current method shows us a comprehensive analysis of the journal articles published in 
the databases in the specified time period and about their content. Papers in trade journals 
and in journals that only refer to original papers were removed. Editorial material was also 
removed. Book reviews have been listed but are not included in the literature analysis. 

4. RISK MANAGEMENT 
BACKGROUND

Risk can be understood as a set of vulnerabilities that affect the goals of an organization 
and have impact on its ability to achieve them. The risk can define a threat or an opportuni-
ty. In this context, risk has not only negative meaning; not taking advantage of opportunities 
can be considered a risk as well. 

Therefore, risk may have a positive or negative impact on goals definition and the ability to 
achieve them. An organization is subject to risks that are identifiable within its strategic and 
operational context. 

Once identified, such risks are assessed, measured and monitored in order to control, miti-
gate and eliminate its effects. Management model elements can include strategic planning, 
decision making, and other strategies, processes and practices for dealing with the risks.

The concept of risk expressed by Darlington et al (2001) can be adopted in this paper: “Risk 
is the threat that an event or action will adversely affect an organization ability to maximize 
stakeholder value and achieve its business objectives and business strategy. Risk arises as 
much from opportunities as it does from possible threats”, corroborating with this concept, 
risk is defined on AS/NZS 4360 Standards- 1999:2004 (AUSTRALIAN/NEW ZEALAND, 
2004) as “the chance of something happening that will have an impact upon objectives and 
it is measured in terms of consequences and likelihood of an incident happening”. 

The application of a risk management approach should be done in any situation where there 
is possibility of loss, or opportunities, at the strategic or operational level (AUSTRALIAN/
NEW ZEALAND, 2004). 

Renn (1998) define risk as the possibility that human actions or events lead to consequen-
ces that have an impact on what human’s value. This definition implies, accord him, that 
humans can and will make causal connections between actions (or events). They can be 
altered either by modifying the initiating activity or event or by mitigating the impacts. The 
Figure 1 adopted from Renn (1998) provides different concepts and perspectives of risk.
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Source: Reen, 1998

Furthermore, it is important for risk management professionals to understand the differen-
ce between perceived risk and actual risk. Some studies have been carried out which pro-
vide some insights into the factors affecting perceptions of risk. Judgment plays a central 
role in decision-making, particularly when making complex strategic decisions. 

5. RISK MANAGEMENT AND 
PERSONAL VALUES

The personal values understanding are essential because they include the beliefs that the 
individual has on a subject, a course of action or the desirability of a future situation. The 
personal values are responsible for most of the unconscious choices. Values are a funda-
mental, all-encompassing concept. They differ from person to person, and form the basis 
for most personal actions (NAUMES, et al., 1994). 

Therefore, personal values are deeply entangled in judgment associated with risk percep-
tion and risk management. Thus, we think that in developing a systemic and holistic appro-
ach for risk management in open innovation, personal values should be considered.
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Risk perception came to be seen as an obstacle to rational decision making, because people 
tended to see risks where there were none, according to the experts. 

Researchers (GERBER, et al., 2005) (PFLEEGER, 2000) have pointed out that the risk ma-
nagement process can be improved, if certain social factors that influence the process 
and the outcome of risk management are taken into account. When social and behavioral 
researchers started to investigate perceived risk it was probably because they believed that 
risk was relevant for understanding technology and policy attitudes (SJOBERG, et al., 1998; 
SJOBERG, 2000; SJOBERG, 1998). 

One research (SJOBERG, 2002) shows that perceived risk and attitudes toward technology 
are considered in a wide contextual perspective. It seems eminently reasonable to make 
that assumption, since so much of current discourse about policy and technology is about 
risk. However, couldn´t be true to say that the risk is the only important variable in attitudes 
towards the adoption of technologies, and is not even self clear that is the most important 
factor. In his studies, Sjoberg (SJOBERG, 2000) (SJOBERG, 2002) have been studied se-
veral alternatives to risk and compared them in importance to risk, and he alerts to the fact 
that risk in itself has been further differentiated in activity or consequence related aspects. 
It was found that when there is possibility to replace a technology with something else was 
an important attitude determinant in about half of the cases. An unknown effect of a tech-
nology is still another example of a factor that is immediately given. But everybody agree 
risk perception is hard to understand.

In this section we begin with a summary of the theory of the structure of values and their 
link to different behaviors, developed by Schwartz and his colleagues, including relevant em-
pirical results based on data obtained by applying the Schwartz Value Questionnaire (SQV).

How is the meaning of risk in the life of the individual influenced by prevailing cultural 
value priorities? To answer this question requires a theory of the value dimensions on 
which national cultures can be compared. It also requires reliable methods to measure 
them statistically.

Schwartz (1992) started by describing values and their structure, but as Mark Schwartz 
(2005) noted, others have theorized the extent to and at what point values influence 
moral behavior. Schwartz (1992) positioned values as an expression of and motivation 
for the fulfillment of basic human needs to sustain an individual’s biological and social 
well-being and functioning. Schwartz’s theory of basic human values identifies fifty six 
values that cluster into 10 motivationally distinct value types. He incorporated features 
earlier theorized by Rokeach (1973) into his definition: “values (1) are concepts or be-
liefs, (2) pertain to desirable end states or behaviors, (3) transcend specific situations, 
(4) guide selection or evaluation of behavior and events, and (5) are ordered by relative 
importance’’ (SCHWARTZ, 1992)

Through extensive empirical research in 61 countries, Schwartz has produced persuasive 
evidence that 44 of the 56 values in the SVQ have the same meaning across cultures and 
can be clustered by the motivational goal they express (BARDI, et al., 2003) (SCHWARTZ, 
et al., 1995) (STRHCH, et al., 2002). Different clusters of values form a stable, structured 
continuum of motivation of different behaviors to achieve three distinct goals (SCHWARTZ, 
et al., 2004) these goals are: biological and personal well-being or self-interest; coordinated 
social interaction; demands of group functioning (SCHWARTZ, et al., 1995).
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In 2004, Schwartz and Boehnke (2004) published their article, which statistically confirmed 
the quasi circumflex structure of values as a motivational continuum of 10 distinct value 
types comprised of different clusters of 56-values. In alphabetical order, the value types 
are: Achievement, Benevolence, Conformity, Hedonism, Power, Security, Self-Direction, 
Stimulation, Tradition, and Universalism.

Schwartz has cautioned that one limitation of this model is that the statistical methods used 
to cluster values into value types mean the boundaries among clusters are fuzzy rather than 
sharp and from time to time two value types may collapse into one or the values content of 
a value type may differ slightly from the model. The robust empirical evidence and clarity of 
statistical support for the theory described in Schwartz and Boehnke (2004), could deter-
mine the use of the SVQ in the study of the risk perception. 

But for Sjoberg (1998) cultural biases are not major factors in risk perception, but make 
a very minor contribution to its explanation. “The most ambitious attempt so far to devise 
culturally comparable value dimensions is due to Schwartz. Indeed, I have found that the 
Schwartz scales functioned somewhat better than other value scales in accounting for per-
ceived risk, but they still explained only a small fraction of the data”. 

Sjoberg have conducted a major study of risk perception of household waste in which he 
included Schwartz’s complete scale, with a representative sample of the Swedish popu-
lation, on the basis of a review of the literature on household waste and human behavior 
carried out by our co-workers. Results reported in his study show that the Schwartz dimen-
sions are only weakly related to risk perception. 

Loewenstein, et al, (2001) proposed a risk-as-feelings hypothesis, which highlights the 
affect experiences at the moment of decision making. This implies that people base their 
judgments of an activity or a technology not only on what they think about it but also on 
what they feel about it. So, if they like an activity, they are moved toward judging the risks 
as low and the benefits as high; if they dislike it, they tend to judge high risk and low benefit 
(SLOVIC, et al., 2004). 

The authors showed that the emotional reactions to risky situations often diverge from 
cognitive assessments of those risks. “The risk-as-feelings hypothesis postulates that 
responses to risky situations (including decision making) result in part form direct emo-
tional influences, including feelings such as worry, fear, dread, or anxiety” (LOWENS-
TEIN, et al., 2001). 

McDaniels et al. (1997) found the psychometric paradigm to be an approach for identifying 
the characteristics influencing people’s perception of risk. The approach assumes that risk 
is inherently multidimensional, with many characteristics other than the probability of harm 
affecting individual judgments. 

The Psychometric Model uses explanatory variables which are semantically close to the 
risk dimensions which it tries to explain. The model uses aspects or characteristics of the 
hazards to account for its perceived level or risk, and for risk acceptability. 

Sjoberg et al., (2004) developed a research to evaluate the relevance of the psychometric 
paradigm in risk perception research. In their report empirical tests of the theory´s capabi-
lity of predicting perceived risk was presented and discussed.
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The report concludes that the majority of results reached in the paradigm are not su-
fficiently well based on empirical data and appropriate analysis. Social scientists have 
conducted studies of technology risk perception and attitudes for about 25 years, but 
there is no consensus on what is driving these attitudes, or how conflict resolution can 
be achieved. Conflict resolution is called for since there is a dramatic gap between ex-
perts’ and managers’ risk perceptions and those of the public, and of many – but not all 
– politicians. (SJOBERG, 2008). 

McDaniels (1998)  provide 10 propositions intended to be common sense  perspectives 
on the interpretation of risk perception studies, (1) Psychometric risk perception research 
is not, nor was ever intended to be, a comprehensive social science description of the ba-
sis for attitudes toward technological risk; (2) Risk perception studies are not intended to 
describe the quality of public understanding of risk management issues, nor to represent 
public preferences about risk management priorities; (3) Risk perception studies are inten-
ded to describe (characterize) widely held superficial views about risks; (4) Risk perception 
studies on their own have no direct prescriptive weight whatsoever. They have no direct 
relevance for setting risk management priorities; (5) Descriptive risk perception findings 
are enormous indirect prescriptive value in several aspects of the risk management process 
where learning about commonly-held views is important; (6) There is no such thing as an 
objective characterization of risk. All risk characterizations and all analysis are subjective 
and value-laden, including lay and expert  views; (7) the nature of psychometric risk per-
ception data analysis has both advantages and disadvantages with descriptive and pres-
criptive implications; (8) Observations that a gulf exists between expert and lay judgments 
about risk management priorities, and assertions that the values of one group or another 
should dominate, are missing key prescriptive insights; (9) Descriptive risk perception stu-
dies can be of help in understanding the social construction of important risk management 
issues, but they are only part of the picture; and (10) Direct prescriptive insight for setting 
risk management priorities requires more thoughtful, informed judgments, within more 
specifically structured frameworks, than is desirable or possible in risk perception studies. 

McDaniels (1998) conclude that “prescriptions for risk management strategies should be 
informed by judgments providing information about objectives, value tradeoffs and the 
impacts of alternative. Equally necessary is an analytical framework within which to use 
this information in order to compare alternatives.” For reasons outlined by the author, this 
level of detail and specificity, to say nothing about the kind of judgment involved, simply are 
not appropriate for risk perception studies. Risk perception research provides descriptive 
insight about the view of the average person.

6. CONCLUSIONS
Finally, the expected results of our work will be a method to manage risks associated with 
personal value.

The scientific contribution of this work is a better understanding of the personal values and 
the risks that associated with them.

The professional contribution of the work is the development of a methodological tool to guide 
and support leaders in preventing and / or mitigating the materialization of associated risks.
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Resumo: Analisa os aspectos gerais do pregão na forma eletrônica realizada no Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, nos anos de 2009/2010, buscando demonstrar que 
sua utilização proporciona maior eficiência para a Administração Pública em razão da agilidade 
na desburocratização de seus procedimentos e economicidade nas compras de bens e serviços 
comuns, posto que neste certame ganha o fornecedor que apresentar o menor preço de acordo 
com as especificações do edital para o bem ou serviço que o órgão deseja adquirir. Fundamenta-
-se a partir da Lei 8.666/93 observando as modalidades de licitação (concorrência, tomada de 
preços, convite, concurso e leilão), e posteriormente levando em consideração a medida provisó-
ria de nº 2.026/2000 que define a modalidade denominada pregão transformada na Lei nº 10.520 
nosso objeto de estudo. Finaliza, identificando a redução dos custos do procedimento licitatório, 
verifica-se também que a percentagem (%) de compras realizadas pelo pregão eletrônico é muito 
satisfatória, o que reafirma a premissa de que o pregão eletrônico apresenta mais vantagens do 
que desvantagens por garantir a competição de forma justa, por ser mais rápido, transparente e 
as empresas poderem acompanhar o processo em tempo real.

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Licitações. Contabilidade pública.

ELECTRONIC TRADING SYSTEM: A CASE STUDY 
IN DNOCS IN THE PERIOD 2009 TO 2010

Abstract:  This work examines the general aspects of trading in electronic form held in the National 
Department of Works Against Drought - DNOCS in the years 2009/2010, seeking to demonstrate 
that its use provides greater efficiency in public administration because of their agility in bureau-
cracy procedures and economy in purchases of common goods and services, since this event 
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wins the supplier submitting the lowest price in accordance with the specifications of the bid for 
the good or service that the agency wants to acquire. It draws from the Law 8.666/93 observing 
the procedures for tendering (competition, price, invitation, tender and auction), and then taking 
into account the provisional measure No. 2.026/2000 that defines the method called transformed 
into trading law No. 10,520 object of our study. Ends by identifying the reduction of costs of the 
bidding process, it also appears that the percentage (%) of purchases made by the electronic 
trading system is very satisfactory, which confirms the assumption that the electronic trading sys-
tem has more advantages than disadvantages for ensuring competition in a fair way to be faster, 
transparent and companies can follow the process in real time.

Keywords: Electronic trading. Bidding. Public accounting.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o mundo vem passando por profundas mudanças no que diz respeito à mo-
dernização e informatização dos meios de comunicação. Cada vez mais, torna-se necessá-
ria a busca por novas soluções que venham a aperfeiçoar os procedimentos. E na Admi-
nistração Pública não ocorre de maneira diferente, uma vez que vem procurando inovar, 
utilizando a modalidade de licitação pregão, privilegiando a forma eletrônica, pois a sua 
rapidez de acesso via internet torna célere e transparente o processo de compras pelos 
órgãos públicos. É importante comentar que se trata de um método que amplia a disputa 
licitatória, pois permite a participação de um número maior de empresas de diversos Esta-
dos, pois a modalidade dispensa a presença de fornecedores no espaço físico dos órgãos 
ou das entidades realizadoras do pregão eletrônico.

O estudo de caso em questão tem como propósito analisar os aspectos gerais do pregão na 
forma eletrônica realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, 
nos anos de 2009 e 2010, buscando demonstrar que sua utilização proporciona maior 
eficiência para a Administração Pública, em razão da agilidade na desburocratização de 
seus procedimentos e da economicidade nas compras de bens e serviços comuns, posto 
que, nesse certame, ganha o fornecedor que apresentar o menor preço, de acordo com as 
especificações do edital para o bem ou serviço que o órgão deseja adquirir.

Esse procedimento licitatório caracteriza-se, especialmente, pela possibilidade de redução 
do valor da proposta, inicialmente oferecida através de lances, a inversão da fase de julga-
mento em que se permite examinar primeiramente as propostas para, depois, verificar os 
documentos da habilitação, que ocorrerá apenas com o licitante vencedor e, além disso, 
unifica a fase recursal em um só momento e não a cada fase do certame, como acontece 
nas demais modalidades.

O pregão é a modalidade de licitação em que acontece uma disputa pelo fornecimento de 
bens e serviços comuns, é feita em sessão pública. Os licitantes apresentam suas propos-
tas de preço por escrito e por lances verbais, independentemente do valor estimado da 
contratação. Ao contrário do que ocorre em outras modalidades, no pregão a escolha da 
proposta é feita antes da análise da documentação, razão maior de sua celeridade.

A modalidade pregão foi instituída pela Medida Provisória 2.026, de 4 de maio de 2000, 
convertida na Lei nº 10.520, de 2002, regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000.

O pregão é modalidade alternativa ao convite, tomada de preços e concorrência para con-
tratação de bens e serviços comuns. Não é obrigatória, mas deve ser prioritária. Com base 
nessas informações, este artigo pretende responder à seguinte questão: Quais os principais 
benefícios trazidos ao DNOCS após a implantação da modalidade do pregão eletrônico?
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Este estudo de caso, portanto, objetiva analisar os processos licitatórios do DNOCS após a 
implantação do pregão eletrônico.

Procurou-se demonstrar a eficiência dos procedimentos e processos licitatórios, em especial 
a modalidade de pregão eletrônico, e, para tanto, escolheu-se a empresa DNOCS, pois se trata 
de um órgão público, reconhecido nacionalmente e que pratica tal modalidade em suas ações.

A realização deste estudo sobre os principais benefícios trazidos após a implantação do 
pregão eletrônico faz-se necessária para saber os reais benefícios dessa modalidade para 
a instituição licitante, que, neste estudo de caso, é o DNOCS.

2. À GUISA DE REFERENCIAL 
TEÓRICO

Iniciamos este capítulo com um breve histórico das licitações públicas, relatando desde 
a sua criação, através da Lei 8.666/93, até os dias atuais, não deixando de observar as 
modalidades de licitação como um todo, citando-as e explicando cada uma. Objetivando 
destacar, principalmente, o pregão eletrônico bem como o presencial, expondo o conceito 
de cada, sua finalidade, os princípios aplicados, vedações à aplicação e suas fases.

2.1. HISTÓRICO
A lei nº 8.666/1993 inicialmente instituiu cinco modalidades de licitação que poderiam ser 
adotadas pela administração pública brasileira. Essas modalidades são: concorrência, to-
mada de preços, convite, concurso e leilão.

Posteriormente, foi instituída, por medida provisória de nº 2.026/2000, a modalidade de-
nominada pregão, que foi transformada na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Essa 
modalidade de licitação, apenas era aplicável no âmbito da União. Depois de instituída a Lei 
em referência, essa modalidade foi estendida aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

A finalidade de se instituir o pregão foi para a aquisição de bens e serviços comuns, inde-
pendentemente do valor estimado da contratação, sendo que a disputa pelo fornecimento 
é feita através de propostas e lances em sessão pública, adotando-se o tipo de licitação 
de menor preço, observadas as condições do edital. A Lei nº 10.520/2002, em seu art. 1º, 
parágrafo único, estabelece que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de espe-
cificações usuais no mercado (CARVALHO, 2010).

O pregão também pode ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação (meio eletrônico), conforme a regulamentação de cada ente da federação. Até a 
edição da primeira medida provisória da modalidade pregão, em 2000, não havia nenhuma 
norma disciplinando as licitações por meio de tecnologia da informação (meio eletrônico), 
sendo que, no máximo, os órgãos públicos apenas disponibilizaram seus editais pela Inter-
net, em seus sites, não os utilizando para nenhum outro fim.

Sendo assim, é necessário lembrar que o primeiro instrumento normativo a destacar a 
possibilidade de realização do pregão eletrônico em nosso ordenamento jurídico foi a Me-
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dida Provisória nº 2.026/2000, em seu art. 2º, parágrafo único. Faz-se necessário ressaltar, 
que, no dia 21 de dezembro de 2000, ainda sob a égide da sétima reedição da Medida Pro-
visória nº 2.026/2000, foi editado o Decreto nº 3.697, que regulamentou o pregão em sua 
forma eletrônica, estabelecendo normas e procedimentos para a realização de licitações na 
modalidade pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, desti-
nado à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União. Vale Salientar, que o De-
creto nº 3.697/2000, ao dispor sobre o Pregão Eletrônico, não abrangia, de maneira ampla, 
todos os passos do procedimento licitatório eletrônico, fazendo assim apresentar várias 
remissões ao Decreto nº 3.555/2000, que disciplina o pregão presencial, o que, às vezes, 
provocava dúvidas na aplicabilidade dos dispositivos, notadamente após a conversão da 
Medida Provisória do pregão em Lei. O Governo Federal editou o Decreto nº 5.450, de 31 
de maio de 2005, que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 1º de junho de 2005. 
O novo regulamento do pregão eletrônico veio atualizar seu procedimento e adequar as 
incongruências do tratamento normativo dado pelo Decreto nº 3.697/2002, relativamente 
aos dispositivos da Lei nº 10.520/2002, consagrando inúmeras inovações que repercutirão 
positivamente no amadurecimento desse procedimento (FONSECA, 2006).

A modalidade pregão foi criada para aumentar, ainda mais, a concorrência e reduzir o tempo 
e os custos dos processos licitatórios. Com o passar do tempo, essa modalidade começou 
a ser utilizada através de meios tecnológicos e passou a ser chamada de pregão eletrônico, 
podendo, assim, ser realizada de forma presencial, ou eletrônica, através da internet.

2.2. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

2.2.1. Concorrência

É a modalidade acessível a qualquer interessado que, na etapa da habilitação, comprove ter 
a qualificação dos requisitos exigidos pelo edital. É utilizada, em geral, para contratos com 
valores maiores e para alienação de bens públicos imóveis em geral, podendo essa alie-
nação acontecer também mediante leilão, nos casos previstos no art. 19 da Lei 8.666/93 
(MEDAUAR, 2010).

Segundo Diógenes Gasparini (2010), são características da concorrência:

• Anteceder aos contratos de grande vulto, ao registro de preços, às alienações 
imobiliárias e às concessões de uso, de serviço e obra pública.

• Exigir publicidade.

• Permitir a participação de qualquer interessado.

• Habilitar o interessado no início do procedimento.

2.2.2. Tomada de Preços

Esta é uma modalidade de licitação que é realizada entre interessados que estão devida-
mente cadastrados ou que atendam aos requisitos para cadastramento até o terceiro dia 
que anteceda à data do recebimento das propostas, observada a qualificação necessária 
(DI PIETRO, 2010).
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Para Diógenes Gasparini (2010), a modalidade em questão caracteriza-se por:

• Destinar-se a contrato de médio porte.

• Permitir unicamente a participação de interessados previamente cadastrados ou 
habilitados.

• Exigir publicidade.

• Requerer prévia qualificação dos interessados.

2.2.3. Convite

Segundo Meirelles (2009), convite é a modalidade de licitação mais simples, destinada às 
contratações de pequeno valor.

O convite não exige publicação, pois é feito diretamente aos escolhidos pela Administra-
ção, através de carta-convite. Deve ser feita uma solicitação escrita a pelo menos três inte-
ressados do ramo, para que, no prazo mínimo de cinco dias, apresentem suas propostas.

Porém, determina a lei que uma cópia do documento convocatório seja exposta em local 
apropriado, estendendo-se, automaticamente, aos demais cadastrados na mesma catego-
ria, desde que manifestem seu interesse até vinte e quatro horas antes da apresentação das 
propostas (MEIRELLES, 2009).

2.2.4. Concurso

Concurso é a modalidade de licitação destinada, exclusivamente, a trabalho técnico ou 
artístico, predominantemente de criação intelectual. É admitido por lei oferta de remunera-
ção, mas, normalmente, há uma atribuição de prêmios aos classificados.

De acordo com a lei das licitações (lei 8.666/1993, arts. 22, § 4º, 51, § 5º, e 52), as con-
dições para essa modalidade de licitação devem ser fixadas no regulamento do concurso, 
pois esse regulamento é que indicará a qualificação exigida, fixará as condições de sua 
realização e os prêmios a serem oferecidos (MEIRELLES, 2009).

2.2.5. Leilão

Leilão é a modalidade utilizada na venda de bens móveis, semoventes e de imóveis em 
casos especiais.

Na Administração, existem dois tipos de leilão: o comum, privativo de leiloeiro oficial, 
onde houver; e o propriamente dito administrativo. O comum é regido pela legislação fe-
deral, mas as condições de sua realização poderão ser estabelecidas pela Administração 
interessada. O Administrativo é o designado para a venda de mercadorias apreendidas 
pelas repartições competentes, como as contrabandeadas, ou abandonadas em alfândegas 
(MEIRELLES, 2009).

Existem, hoje, diferentes modalidades de licitação, que podem ser utilizadas pelo governo 
do nosso país. Cada uma delas se adequando ao tipo e valor de compras ou serviços rea-
lizados por eles. Podendo qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que habilitada, partici-
par das concorrências das licitações.
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2.2.6. Pregão Presencial e Eletrônico

2.2.6.1. Conceito

É a mais atual modalidade de licitação, que se divide em pregão presencial e pregão eletrô-
nico, sendo a primeira de forma física e a posterior na forma eletrônica.

Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 
que seja o valor estimado de contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 
meio de propostas e lances em sessão pública. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002 
permite que o pregão seja realizado por meio de utilização de recursos de tecnologia de 
informação, nos termos de regulamentação específica (DI PIETRO, 2010).

2.2.6.2. Pregão Presencial

O pregão, inicialmente com propostas secretas seguidas de lances, é um leilão reverso.

Como modalidade de licitação pública, o pregão foi instituído pela Lei federal n. 10.520, de 
17 de julho de 2002 (havia sido criado por medida provisória).

Normalmente, o processo e julgamento de licitações na modalidade pregão são realizados 
obedecendo a seguinte sequência de procedimentos:

1 – Abertura da sessão pelo pregoeiro oficial, no local, dia e hora marcados, sem-
pre em ato público;

2 – Verificação das declarações de que os licitantes estão devidamente habilitados;

3 – Recebimento dos envelopes com as “Proposta” e “Documentação”;

4 – Identificação dos representantes legais das empresas licitantes, apresentando 
a carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme for o caso;

5 – Credenciamento dos representantes legais dos licitantes, se for o caso, me-
diante apresentação de documento que comprovem possuir poderes para for-
mulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao pregão;

6 – Abertura dos envelopes “Proposta”;

7 – Análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabeleci-
das no ato convocatório;

• Será desclassificada a proposta que não atender a todas as exigências 
estabelecidas no ato convocatório para apresentação das propostas;

• A desclassificação da proposta de licitante impede o mesmo de parti-
cipar da fase de lances verbais. Só participarão da fase de lances as 
propostas classificadas;

8 – Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 
valores superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço;
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• Quando não existirem, no mínimo, três propostas com valores superio-
res em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, deve ser 
selecionado as melhores até o máximo de três, quaisquer que sejam os 
preços ofertados;

9 – Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais dos licitantes, devidamente credenciados, participem 
da etapa competitiva, por meio de lances verbais;

10 – Início da fase de lances pelo representante legal do licitante detentor da pro-
posta de maior preço, continuando com as demais, pela ordem decrescente 
dos preços ofertados;

11 – O licitante que não quiser dar lances verbais, quando convocado pelo pregoei-
ro, será excluído da respectiva etapa e terá mantido, para efeito de ordenação 
das propostas, o seu último preço apresentado;

12 – Conclusão da fase de lances;

• se o preço final obtido não estiver de acordo com a estimativa dos pre-
ços, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou quando for o caso, com os constantes do sistema de 
registro de preços, o pregoeiro deve negociar com o licitante para obten-
ção de preço melhor;

13 – Encerrada a etapa competitiva ou fase de lances e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro deve proceder à abertura do envelope que contém os documentos 
de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação 
da exeqüibilidade da proposta;

14 – Concluída a etapa de lances e a análise da documentação, será declarado o 
licitante vencedor;

15 – Elaboração da ata respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos 
licitantes que participaram, dos que tiveram suas propostas classificadas ou 
desclassificadas, os motivos que fundamentaram a classificação e/ou des-
classificação, os preços escritos e os lances verbais ofertados, os nomes 
dos inabilitados, se houver, e quaisquer9outros atos relativos ao certame que 
mereçam registro, inclusive eventual manifestação de interesse em recorrer 
por parte de licitante;

16 – Caso algum licitante manifeste a intenção de interpor recurso, mediante registro 
da síntese das suas razões na ata, devem ser aguardados os seguintes prazos:

• 3 dias para juntada das razões do recurso;

• 3 dias para os demais licitantes impugnarem o recurso porventura inter-
posto que começa a contar do término do prazo do recorrente;

17 – Adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor pelo pregoeiro, caso 
tenha havido desistência expressa de todos os licitantes da intenção de inter-
por recurso;
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18 – Elaboração de relatório circunstanciado, informando o nome do licitante ven-
cedor e todos os passos ocorridos durante o pregão, fundamentados nos 
critérios estabelecidos pelo respectivo edital;

19 – Divulgação do resultado do pregão na imprensa oficial ou por comunicação 
direta a todos os licitantes;

20 – Encaminhamento do processo licitatório para homologação pela 
autoridade competente;

• caso tenha havido interposição de recurso, a autoridade competente ho-
mologa o procedimento e adjudica o objeto ao licitante vencedor;

21 – Assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega da nota de empenho da 
despesa, mediante recibo, ou da ordem de execução do serviço ou da au-
torização de compra ou documento equivalente (TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, 2011, p. 1 a 3).

2.2.6.3. Pregão Eletrônico

A modalidade de licitação chamada pregão eletrônico é utilizada pela administração 
pública para adquirir contratos administrativos de bens e serviços comuns, indepen-
dentemente do valor estimado. Foi criada através da lei federal 10.520/2002, que tam-
bém criou o pregão presencial, que obrigava os licitantes a comparecerem a uma 
sessão de negociação, liderada por um pregoeiro, devidamente designado pelo órgão 
da administração pública.

O pregão eletrônico foi criado, buscando, basicamente, aumentar a quantidade de partici-
pantes e baratear o processo licitatório.

Esse método busca ampliar a disputa licitatória, permitindo a participação de várias empre-
sas de diversos estados, dispensando a presença dos contendentes.

Trata-se de uma modalidade ágil, transparente e que possibilita uma negociação eficaz 
entre os licitantes.

Tornou, assim, mais eficiente e barato o processo licitatório, tendo simplificado muitas das 
etapas burocráticas, que tornavam dificil a contratação com a administração pública.

O pregão eletrônico funciona da seguinte forma: o fornecedor interessado em participar 
do processo licitatório cadastra-se por meio do site do órgão solicitante; geralmente, 
recebe uma senha, que permite o acesso à opção para certificação da empresa; após 
a confirmação da certificação, o fornecedor está habilitado a participar dos pregões 
referentes àquele órgão.

2.2.6.4. Do Objeto

O pregão tem por objeto as obras, os serviços, as compras, as alienações, a loca-
ção, bem como, subsidiariamente, para concessão e permissão de serviços públicos 
(CARVALHO, 2010).
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2.2.6.5. Princípios Aplicados ao Pregão

Observado o Art. 5o do Decreto-Lei nº 5.450/05, a licitação na modalidade de pregão é 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório 
e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competiti-
vidade e proporcionalidade.

I – Legalidade: As ações do administrador público devem estar estritamente de 
acordo com o que a Lei autoriza.

II – Impessoalidade: intimamente ligada ao princípio da isonomia, em que todos 
devem ser tratados de forma igual, uma vez que o procedimento licitatório é 
destinado a todos os interessados, sem nenhum favorecimento.

III – Moralidade e Probidade Administrativa: o processo deve ser conduzido com 
honestidade e seriedade, de forma lícita.

IV – Publicidade: deve-se dar ampla divulgação do instrumento convocatório a 
fim de garantir que todos os interessados possam ter conhecimento e aces-
so ao certame.

V – Vinculação ao Instrumento Convocatório: Cumprir com as condições impos-
tas, impedindo que sejam considerados critérios diferentes dos especifica-
dos no decorrer do processo.

VI – Julgamento Objetivo: o julgamento das propostas deve ser feito de acordo 
com os critérios especificados no edital.

VII – Competitividade: é necessário que haja competição para a existência 
da licitação.

VIII – Razoabilidade: evitar o excesso de formalismo, afastando a inabilitação e 
desclassificação das propostas dos licitantes por fatos irrelevantes que não 
afetam a objetividade das propostas.

IX – Proporcionalidade: traduz-se na necessidade de equilíbrio na seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública (PENA; FELICIDADE; 
MONTEIRO, 2010, p. 8).

Os princípios que norteiam o pregão devem ser obedecidos para que o processo licitatório 
seja transparente e esteja em conformidade com a lei que os regula.

2.2.6.6. Vedações à Aplicação

De acordo com o Art. 6o do Decreto-Lei nº 5.450/05, a licitação na modalidade de pregão, 
na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às 
locações imobiliárias e alienações em geral.

Em outras palavras, não poderão ocorrer compras públicas de bens e serviços comuns 
realizadas através de processos licitatórios que se utilizam da modalidade pregão eletrôni-
co, quando a contratação for para obras de engenharia, locações de imóveis e vendas em 
geral. Para essas contratações, devem ser utilizadas outras modalidades.
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2.2.6.7. Fases do Pregão Eletrônico

FASE INTERNA OU PREPARATÓRIA

Nesta primeira fase do pregão eletrônico, são desenvolvidos os trabalhos no âmbito inter-
no da instituição, sendo acompanhados pela autoridade competente. As atividades desem-
penhadas são:

Apresentação de justificativa da necessidade de contratação; Verificação da 
disponibilidade orçamentária (Reserva no Orçamento do órgão dos valores es-
timados para o contrato, com indicação da respectiva rubrica orçamentária); 
Elaboração do termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 
objeto de forma precisa, suficiente e clara; Aprovação do termo de referência 
pela Autoridade Competente; Elaboração do edital; Designação do pregoeiro e 
de sua equipe de apoio (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2010, p. 3).

FASE EXTERNA

Segundo Di Pietro (2010), nesta fase, designa-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, cuja 
atribuição é de receber as propostas dos participantes da licitação e seus respectivos lan-
ces, analisar se é uma proposta aceitável e classificar a mesma. Completando suas atribui-
ções, o profissional acima citado será responsável por fazer a habilitação e a adjudicação 
do objeto da licitação ao ganhador.

O pregão eletrônico submete-se a atividades sequenciais, em que o desempenho de deter-
minada atividade depende da conclusão da:

Convocação dos Interessados; Recebimento das Propostas – Impugnação e 
Esclarecimentos do edital; Análise das Propostas; Fase de Lances; Aceitação 
das Propostas; Verificação da Habilitação ou Inabilitação dos Licitantes; Mani-
festação da Intenção de Recurso; Fase Recursal; Adjudicação do Objeto ao Lici-
tante Vencedor; Homologação do Processo (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
2010, p. 5).

Os procedimentos utilizados são os mesmos das outras modalidades, porém, no pregão 
eletrônico, há algumas exigências a mais, que se resumem em:

a) o sistema eletrônico será dotado de recursos de criptografia e de autenticação 
que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame (art. 2º, 
§ 3º);

b) o procedimento é conduzido pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
com o apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística de Tecnologia de 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará 
como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema 
de Serviços Gerais – SISG (§ 4º do art. 2º); esse sistema eletrônico pode ser 
cedido aos demais entes da federação mediante termo de adesão;
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c) tem que haver o prévio credenciamento, perante o provedor, da autoridade 
competente do órgão promotor da licitação, do pregoeiro, dos membros da 
equipe de apoio técnico e dos licitantes (art.3º); o credenciamento se dá pela 
atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
o acesso ao sistema eletrônico (art.3º, § 1º); a participação no procedimento 
dependerá da utilização da chave de identificação e da senha;

d) no caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o licitante depen-
derá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Forne-
cedores – SICAF (art.3º, § 2º);

e) a divulgação do pregão tem que ser feita não só pela publicação do aviso pela 
imprensa, com também por meio eletrônico, na Internet, no Portal de Com-
pras do Governo Federal – COMPRASNET, no sítio www.comprasnet.gov.br 
(art. 17, caput e § 1º);

f) as propostas são apresentadas pelo sistema eletrônico (art.21), podendo ser 
substituídas ou retiradas até a abertura da sessão (art.21, § 4º);

g) na sessão pública, que os licitantes podem acompanhar pela Internet, será feita 
a desclassificação dos que não atenderem às exigências do edital; o próprio 
sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que es-
tas participarão da fase de lances (art. 23);

h) os lances são feitos pela internet, podendo ser apresentados sucessivamente 
pelo mesmo licitante, desde que para reduzir o valor; durante essa fase, os li-
citantes são informados do valor do menor lance registrado, sem identificação 
de quem o apresentou (art. 24);

i) após o encerramento da etapa de lances (que será comunicado aos licitantes até 
30 minutos antes, a critério da autoridade), o pregoeiro poderá apresentar con-
traproposta ai licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, não se ad-
mitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital (art. 24, § 8º);

j) a habilitação, que se faz após a fase de julgamento, baseia-se nos dados cons-
tantes do SICAF ou, quando houver necessidade, em outros documentos apre-
sentados por fax, a serem encaminhados posteriormente no original ou cópia 
autenticada, no prazo previsto no edital (art. 25, §§ 2º e 3º);

k) em caso de pretender recorrer da decisão que proclamar o vencedor, o lici-
tante deverá manifestar a sua intenção durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, quando lhe será conce-
dido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, sob pena de 
caducidade (art.26);

l) é admissível, tanto na habilitação quanto no julgamento, o saneamento de fa-
lhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua vali-
dade jurídica (art. 26, § 3º);

m) após os recursos e contatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (art. 27);
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n) quando convocado a assinar o contrato é que o licitante vencedor deverá com-
provar as condições de habilitação consignadas no edital (art. 27, § 2º) (DI 
PIETRO, 2010, p. 405 a 406).

O pregão eletrônico, como foi relatado acima, é composto por duas fases distintas: come-
çando pela fase preparatória, que se dá no interior da instituição requerente do processo, e 
a mesma inicia-se pela apresentação da necessidade de contratação até por fim a elaboração 
do edital; e, posteriormente, vem a segunda fase, conhecida como fase externa, na qual, 
sujeita-se a atividades sequenciais em que o desempenho de uma dependerá da outra.

2.3. SANÇÕES PENAIS
Uma inovação importante da Lei 8.666/93 diz respeito aos crimes e às penas relacionados 
com a licitação e o contrato administrativo. Os arts. 89 a 98 tipificam as condutas crimi-
nosas e as respectivas penas, que sempre são as de detenção e multa. A primeira varia de 
seis meses a dois anos e a segunda consiste no pagamento de quantia fixada entre dois a 
cinco por cento do valor do contrato, revertendo à fazenda da entidade licitante.

Os crimes são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério 
Público promovê-la, mas podendo qualquer pessoa provocar a iniciativa do Mi-
nistério Público, fornecendo-lhe os dados necessários para tanto. Será admitida 
ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo 
legal. No mais, aplicam-se, subsidiariamente, os dispositivos do código de Pro-
cesso Penal (arts. 100 a 108) (MEIRELLES, 2009, p. 330).

Os crimes definidos na lei, ainda que tentados, sujeitam seus autores, quando servidores 
públicos (art.84), à perda do cargo, emprego ou mandato eletivo (art.83).

No quadro 1 a seguir, buscaram-se demonstrar, de forma resumida, quais as principais 
vantagens e desvantagens associadas aos pregões.

Pregão Presencial Pregão Eletrônico

Va
nt

ag
en

s

Independe o valor estimado do futuro contrato.

Análise da proposta anteriormente a habilitação 
do fornecedor.

Economicidade.

Empresas conhecidas da região.

Agilidade no processo de compras.

Ampliação da concorrência.

Redução dos custos.

Fornecedores de todo o país.

Desburocratização do procedimento.

Simplificação das atividades do pregoeiro.

De
sv

an
ta

ge
ns

Atarefamento do pregoeiro.

Pouca abrangência de fornecedores.

Deslocamento dos fornecedores até o órgão 
licitante.

Exigência de um maior tempo na fase de 
lances.

Não ter conhecimento da empresa participante.

Qualidade dos produtos adquiridos.

Distanciamento do fornecedor.

Possível falha do sistema.

Fornecedor que não se utiliza da internet.

Quadro 1 – Demonstrativo das vantagens e desvantagens dos Pregões
Fonte: Autores, 2011.
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Estudaram-se, neste capítulo, as modalidades de licitações existentes na nossa consti-
tuição e, principalmente, a mais nova modalidade de licitação brasileira, o pregão eletrô-
nico. A partir do referencial teórico estudado, pode-se entender mais sobre o assunto, 
evidenciando-se sua criação, suas fases, os princípios aplicados ao pregão, o objetivo e as 
vantagens e desvantagens por ele trazidas.

3. O CASO DO DNOCS

3.1. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA EMPRESA
Em 1909, foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas, devido à extrema pobreza do 
sertão, assolado pelas disparidades climáticas, um regime desigual das chuvas durante o 
ano e a escassez da água, fatores esses que causavam uma grande vulnerabilidade no seio 
das populações que habitavam a região.

Os benefícios científicos advindos da intervenção do DNOCS na região mudaram a forma-
ção da mentalidade do homem que se inseriu neste contexto de permanente luta, iniciando-
-se, a partir daí, um processo lento, porém progressivo, de resistência aos efeitos das 
intempéries. Graças ao trabalho do DNOCS – antes IOCS e, posteriormente IFOCS – foram 
se descortinando, nos sertões do semiárido, as estradas, os açucares, as linhas de trans-
missão de energia, os sistemas de abastecimento d’água e, em tempos mais recentes, a 
irrigação e a introdução e incremento de espécies psicícolas, oferecendo a esse homem 
outras opções alimentares.

Assim, o homem e o DNOCS, ao longo de mais de 100 anos atuando em conjunto no semi-
árido, vão transformando a inércia dos tempos mais remotos em opção de vidas melhores 
(NORDESTINO, 2007).

3.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Este estudo utilizou-se de um questionário semi-estruturado feito com o Gerente do Setor 
Logístico do DNOCS, com o intuito de conhecer a estrutura e os processos adotados na 
implantação da modalidade de licitação pregão eletrônico nos processos de compras do 
DNOCS, que se iniciou, efetivamente, no ano de 2005.

Segundo o Gerente do setor Logístico, o órgão não necessitou de adaptações físicas para 
a implantação do pregão eletrônico, apenas foi disponibilizada uma sala equipada com 
computadores com acesso à internet. Quando o mesmo foi questionado sobre a redução 
do tempo gasto para se realizar a compra por pregão eletrônico, em comparação às demais 
modalidades, com bastante clareza relatou que, desde a fase de abertura do processo de 
compras a sua conclusão com o recebimento do produto, houve uma significativa redução 
de 50%, haja vista que as outras modalidades consumiam em torno de 90 dias para que 
ocorresse todo esse processo, enquanto que, no pregão eletrônico, concluía-se em 45 
dias. Revela-se, assim, um processo de compras ágil.

Atualmente, para a execução dos processos licitatórios feitos na modalidade do pregão, 
são envolvidos, no processo, um pregoeiro e dois auxiliares.
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Em relação ao aumento na quantidade de fornecedores concorrentes, explanou o chefe 
do Logístico, que é uma vantagem, visto que possibilitou uma maior concorrência entre 
os fornecedores e, consequentemente, uma queda nos preços, o que diminui os custos, 
e uma melhora no padrão de qualidade dos produtos e serviços oferecidos, beneficiando, 
assim, o Governo Federal.

Os produtos adquiridos, fornecidos pelas empresas concorrentes, foram produtos de 
boa qualidade, mas observa o funcionário que, para que não fosse pego de surpresa 
com produtos de baixa qualidade, foi feita uma especificação de forma criteriosa e se 
viesse a ser necessário solicitaria uma amostra dos mesmos para comprovação de sua 
qualidade, não deixando de observar que os materiais adquiridos eram de marcas co-
nhecidas e confiáveis.

As cotações de preços realizadas para estimar os valores a serem utilizados nas aquisições 
de bens e serviços comuns foram consideradas adequadas, tendo em vista que os bens 
e serviços licitados foram contratados de conformidade com os valores referenciais pré-
-estabelecidos pelo órgão.

No tocante aos bens e serviços solicitados, o questionado informou que foram adquiridos 
parcialmente, uma vez que, em alguns pregões referentes à aquisição de bens, os produtos 
ofertados pelos fornecedores não se encontravam em conformidade com as especificações 
exigidas pelos termos de referências, como também os lances ganhadores de determina-
dos itens ficavam acima do valor referencial estipulado. E quanto à contratação de servi-
ços, muitas vezes as empresas não se encontravam em conformidade com as exigências 
normativas do edital.

O funcionário relata, ainda, por meio do questionário, que nenhum produto ou serviço 
adquirido foi inutilizado, e avalia as compras públicas, através de pregão eletrônico, 
como regular.

Na opinião do Gerente do Setor de Logística do DNOCS, o Governo Federal escolheu uma 
excelente estratégia para a gestão de compras públicas, pois a mesma veio a reduzir, sig-
nificativamente, os custos e as fraudes, como também trouxe maior praticidade aos pro-
cessos de licitação.

Ele considera que a mais importante vantagem alcançada com o pregão eletrônico é a 
disputa (concorrência on-line), que faz com que o licitante diminua seus preços, ou seja, 
consegue-se comprar por um preço bem melhor (diminuir custo), com menos burocrati-
zação e com transparência.

3.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS 2009 E 2010
O presente estudo tem como base os dados quantitativos que foram extraídos do Ministé-
rio da Integração, por meio do Portal Transparência Pública Federal. Em relação à utilização 
do pregão eletrônico nas licitações do DNOCS nos anos de 2009 e 2010, as informações 
estão expostas no gráfico da figura 1:
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Principais Resultados

• Número de utilização das Modalidades relacionadas, referente a 2009 e 2010.

Tabela Demonstrativa das Licitações Utilizadas em 2009 e 2010

Modalidades: Concorrêsncia Tomada de Preços Convite Concurso Leilão Pregão Eletrônico Total

Quantidades: 10 3 4 0 0 33 50

Gráfico Demonstrativo das Licitações Utilizadas
em 2009 e 2010

 66%

20%

6%

8%

0%

0%

Concorrência

Tomada de Preços

Convite

Concurso

Leilão

Pregão Eletrônico

Figura 1 – Principais Resultados
Fonte: Autores, 2011.

Foram coletados dados quantitativos dos processos licitatórios realizados pelo Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS/CE, nos exercícios 2009 e 2010. Ob-
serva-se, na tabela demonstrativa e no gráfico comparativo expostos acima, que, em um 
universo de 50 processos coletados das modalidades apresentadas, o pregão eletrônico 
predomina com 66% de utilização, que é equivalente a 33 processos realizados a cada 50 
licitações. Em seguida, vem a modalidade concorrência, com 20%, que, em quantidade, 
expressa 10 processos licitatórios, em um universo de 50, que se utilizam desse meio. Em 
terceiro, destaca-se a modalidade convite, com 8%, seguida da tomada de preços, com 
6%. Já o concurso e o leilão não foram utilizados nenhuma vez nessa amostra.

Portanto, das modalidades de licitação observadas acima, a mais utilizada pelo DNOCS é o 
pregão eletrônico, essa nova forma de licitar que tem crescido a cada dia.

3.4. ANÁLISE DOS PREGÕES 
ELETRÔNICOS NO DNOCS
Através da figura 2 a seguir, demonstraremos como se encontra a situação dos processos 
licitatórios analisados no exercício de 2009 e 2010.
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Principais Resultados

• Situação dos Processos que se utilizaram de Pregão Eletrônico

Análise da Situação dos Pregões Eletrônicos: 2009/2010

Realizados 27

Em Andamento 2

Anulados 2

Revogados 2

Total 33

Gráfico Comparativo da Situaçãodos Pregões 
Eletrônicos 2009-2010

Em andamento

Relizados

Anulados

Revogados

6% 6%
6%

82%

Figura 2 – Análise da situação dos pregões eletrônicos 2009-2010
Fonte: Autores, 2011.

A título de amostragem, dos 50 processos de compras realizados no ano de 2009 e 2010, 
em 33 foi utilizada a modalidade pregão eletrônico. Nota-se que cerca de 82% dessas 
licitações foram realizadas, ou seja, os processos obtiveram êxito, o que demonstra sua 
praticidade e, consequentemente, a sua viabilidade econômico-financeira para o erário 
público. Ainda no gráfico comparativo, pode-se observar que ainda existem 6% dos 
processos de 2009 e 2010 em andamento, 6% foram anulados em função da consta-
tação de ocorrência de ilegalidade nos atos praticados e 6% foram revogados, no que 
corresponde ao cancelamento de um processo licitatório em função da conveniência ou 
oportunidade administrativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo de caso demonstra a indiscutível eficiência e vantagens do pregão ele-
trônico como meio de licitar perante as demais modalidades. É um modelo inovador para a 
Administração Pública e para as empresas, visto que, para sua utilização, as organizações 
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devem adaptar-se às mudanças tecnológicas, a fim de que possam participar dos certames 
virtuais, mantendo-se, assim, competitivas no mercado.

Devido ao seu processo ocorrer por meio da internet, essa nova forma de licitar torna-se 
um meio mais rápido, pois o tempo que é gasto no pregão eletrônico é reduzido signifi-
cativamente, além de ser transparente, pois abre a possibilidade de que qualquer pessoa 
possa acompanhar o processo em tempo real. Outro aspecto satisfatório é que a realização 
da licitação pela internet, sem a necessidade da presença física dos licitantes na sessão, 
possibilita a ampliação do universo de participantes, ou seja, aumenta a competitividade.

Quanto ao estudo de caso, constatou-se que a utilização da ferramenta pregão eletrônico 
vem proporcionando ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, desde 
o início de sua utilização, consideráveis vantagens não só na redução das fraudes e dos 
custos processuais, mas, de maneira acentuada, na economicidade. E essa foi a realidade 
apresentada pelo Gerente do Setor de Logística do DNOCS.

A Administração Pública, com o aparecimento do pregão eletrônico, passou a ser vista 
de maneira mais positiva pelas empresas e pela sociedade, por garantir a competição de 
forma justa, considerando que o modelo tradicional apresenta grandes possibilidades de 
fraude ou corrupção, tais como o favorecimento de empresas nas licitações públicas e a 
prevalência de interesses particulares, o que dificilmente ocorre no meio eletrônico, uma 
vez que este privilegia a transparência e maior fiscalização dos gastos de recursos públicos.

Desse modo, o pregão, em sua forma eletrônica, é considerado a melhor forma para a Adminis-
tração Pública contratar, por assegurar celeridade e eficácia, alcançando a proposta mais van-
tajosa, tendo sempre como objetivo a busca da excelência na prestação dos serviços públicos.

Pode-se concluir que o objetivo geral deste trabalho, que foi o de analisar os processos 
licitatórios do DNOCS após a implantação do pregão eletrônico, foi atingido. Considera-se 
que, a partir da fundamentação teórica, foi possível diagnosticar as principais diferenças 
entre os modelos de pregão, identificando a redução dos custos do procedimento licitató-
rio, bem como perceber que a percentagem (%) de compras realizadas pelo pregão eletrô-
nico é muito satisfatória. Dessa forma, o pregão eletrônico apresenta mais vantagens do 
que desvantagens, por garantir a competição de forma justa, considerando que o modelo 
tradicional apresenta grandes possibilidades de fraude ou corrupção, além de ser mais 
rápido, transparente e as empresas poderem acompanhar o processo em tempo real.

Tendo em vista o exposto, recomendamos ao DNOCS permanecer utilizando o pregão ele-
trônico nas compras de bens e serviços comuns, tendo em vista ser esta a modalidade mais 
utilizada, de acordo com a análise realizada, e que trouxe maior celeridade ao processo.

Esperamos que este estudo possa subsidiar estudos futuros, de forma a ser feito um maior 
aprofundamento quanto aos benefícios propiciados com a implantação do pregão eletrôni-
co em outros órgãos públicos.
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6. APÊNDICE
APÊNDICE A – Questionário aplicado para analisar os processos licitatórios realizados atra-
vés da modalidade pregão eletrônico de 2009/2010

1 – Quando foi implantado na instituição esse procedimento de compras intitulado Pre-
gão Eletrônico?

2 – Necessitou de alguma adaptação física nas estruturas do órgão?

3 – Desde a abertura do processo ao recebimento do produto, houve perceptível redução 
no tempo gasto para se concretizar a compra? Exemplifique

4 – Quantos funcionários estão disponibilizados para atuar nos processos de licitação mais 
precisamente na modalidade pregão e letrônico?

5 – Com a quebra de barreiras estaduais houve um significante aumento no número de 
fornecedores concorrentes, na sua visão, veio a ser uma vantagem ou desvantagem para 
o DNOCS? Porque?
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6 – Quanto aos custos dos processos licitatórios, o pregão eletrônico ofereceu algum be-
nefício ao governo federal? Porque?

7 – Em relação ao tempo e a praticidade, essa modalidade em questão é mais vantajosa 
comparando com as outras modalidades utilizadas? Porque?

8 – No que diz respeito aos produtos fornecidos pelas empresas ganhadoras, é um produto 
de qualidade? Exemplifique.

9 – Na elaboração do projeto realiza-se uma cotação de preços para estimar o valor a ser 
utilizado. Levando em consideração as cotações realizadas no ano de 2009 e 2010, os va-
lores estimados para aquisição de bens e serviços comuns foram:

 a) ( ) Adequado b) ( ) Subestimado c) ( ) Superestimado

10 – Quanto ao tempo, você avalia o processo de compra do seu início ao seu final como?

 a) ( ) Muito demorado

 b) ( ) Demorado

 c) ( ) Sem demora

 d) ( ) Rápido

11 – Caso tenha respondido muito demorado ou demorado, o que você acredita que em-
perra o processo?

 a) ( ) Muita burocracia entre a solicitação de compra e o início do pregão

 b) ( ) Demora entre a compra e o recebimento do material ou serviço 
 pelo almoxarifado

 c) ( ) Demora entre a conferência pelo almoxarife e entrega ao solicitante

 d) ( ) Outros. Citar. ______________________________________________

12 – Os materiais ou serviços solicitados foram adquiridos?

 a) ( ) Totalmente

 b) ( ) Parcialmente

 c) ( ) Não foi adquirido

13 – Os materiais ou serviços recebidos foram os esperados?

 a) ( ) Sim b) ( ) Não

14 – . Quanto à qualidade dos materiais ou serviços adquiridos qual a sua avaliação?

 a) ( ) Ruim

 b) ( ) Regular

 c) ( ) Boa

 d) ( ) Ótima
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15 – . Quanto à marca dos materiais adquiridos você diria que é:

 a) ( ) Conhecida e confiável

 b) ( ) Conhecida e não confiável

 c) ( ) Desconhecida

16 – Já foi necessário o descarte ou inutilização de algum tipo de material ou serviço ad-
quirido em Pregão Eletrônico?

 a) ( ) Sim b) ( ) Não

Em caso positivo, porque?

17 – Caso positivo, foi necessário uma nova solicitação de compra do referido material ou 
serviço descartado ou inutilizado?

 a) ( ) Sim b) ( ) Não

Porque?

18 – Quanto a aquisição de materiais e serviços por meio do Pregão Eletrônico qual a sua 
avaliação?

 a) ( ) Ruim

 b) ( ) Regular

 c) ( ) Bom

 d) ( ) Ótimo
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Resumo: O contexto competitivo atual força as organizações a se posicionarem de tal forma que 
tenham vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. A garantia de sobrevivência nesse 
mercado advém da capacidade que as empresas apresentam de se inovarem e aperfeiçoarem 
seus processos e métodos gerenciais. A metodologia Extreme Programming (XP) é uma ferramenta 
orientada à área de tecnologia da informação, no entanto, surgiu no contexto da área administrati-
va, com o objetivo de ajudar na execução dos processos internos das empresas, obtendo respos-
tas mais ágeis, simples, propagando um melhor clima organizacional, baseando-se em valores 
como a comunicação, simplicidade, feedback e o respeito.  No presente trabalho, foi analisado se 
a metodologia em estudo, freqüentemente utilizada em processos de TI, pode ser utilizada de 
maneira eficiente e eficaz nos processos gerenciais de uma empresa. Para tanto, realizou-se um 
estudo de caso numa empresa de Tecnologia e Serviços S/A, pertencente ao ramo de tecnolo-
gia, que emprega em todos os setores da sua organização a metodologia Extreme Programming 
(XP) Os resultados observados com a pesquisa indicaram que a metodologia XP pode ser apli-
cada em empresas, sobretudo, do ramo de tecnologia por possuir características mais liberais, 
criativas e menos tradicionais. Também, por ser um método simples e econômico, resultou em 
melhorias no clima organizacional, relacionamento interpessoal, feedback, comunicação e na dis-
seminação do conhecimento dentro da empresa.

Palavras-chave: Metodologia Extreme Programming (XP). Administração Estratégica de Empre-
sas. Inovação. Tecnologia da Informação. Ferramentas Gerenciais.

AS A MANAGEMENT TOOL: A CASE STUDY IN A 
COMPANY’S BUSINESS AND TECHNOLOGY SERVICES

Abstract: The current competitive environment, is forcing organizations to position themselves so 
they have a competitive advantage against its competitors. The guarantee of survival in this ma-
rket comes from the ability of enterprises have to innovate and improve their processes and 
management methods. The Extreme Programming (XP) is a tool oriented to the area of informa-
tion technology, however, arose in the context of the administrative area, in order to assist in the 
implementation of internal processes of companies, getting answers quicker, simpler, spreading 
a better organizational climate, based on values such as communication, simplicity, feedback and 
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respect. The present study examined whether the method under study, often used in IT processes, 
can be used efficiently and effectively in the management processes of a company. To this end, 
there was a case study of a company Technology & Services S / A, belonging to the branch of 
technology, which employs in all areas of your organization to Extreme Programming (XP) The 
results observed with the research indicated that the XP methodology can be applied to compa-
nies, especially technology by the industry have characteristics more liberal, creative and less 
traditional. Also, being a simple, economical method, resulted in improvements in organizational 
climate, interpersonal relationships, feedback, communication and dissemination of knowledge 
within the company.

Keywords: Extreme Programming (XP). Strategic Management of Companies. Innovation. Mana-

gement Tools Information Technology.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o seu surgimento, a tecnologia da informação (TI) tem influenciado as organizações, 
de forma geral, na otimização de seus processos, na inovação de seus métodos gerenciais 
e tomada de decisão. A utilização da TI tem ajudado na sobrevivência dessas instituições 
dentro de um mercado cada vez mais competitivo. Nesse contexto, a TI tornou-se impor-
tante, pela contribuição que consegue dar aos resultados dos negócios e pela segurança 
em seus processos.

Neste trabalho, optou-se por analisar a metodologia Extreme Programming (XP), que per-
tence ao grupo das metodologias ágeis, voltada para a área de tecnologia e sua aplicabili-
dade na administração geral de um negócio. O método XP é moldado por valores, práticas 
e princípios que, quando executados de forma correta, geram qualidade, rapidez, ambiente 
colaborativo e benefício mútuo (MANHÃES, 2006).

Dentre as diversas metodologias que existem no ambiente de tecnologia, as ágeis são as 
que chamam atenção pela sua celeridade na construção de softwares, na intensificação da 
cooperação e da comunicação entre os envolvidos no projeto, de forma simples, gerando 
qualidade em seus resultados.

O presente estudo apresenta algumas limitações, pelo fato da metodologia XP ter origem e 
aplicação geral na área tecnológica e pela dificuldade de encontrar referências que trazem 
a sua correlação com a área administrativa. Assim, pode-se afirmar que esta pesquisa é 
uma oportunidade de validar a possibilidade da criação de uma nova metodologia gerencial 
dentro da área de administração aos moldes do método ágil do Extreme Programming.

Para validar essa possibilidade, por meio de pesquisa de campo, foi pesquisada uma em-
presa brasileira, pertencente ao ramo de tecnologia de serviços, localizada em São Paulo-
-SP, que implementou, em seus processos, inclusive os administrativos, as práticas e os 
valores da metodologia XP.

Considerando que as empresas necessitam de inovação em suas ações gerenciais para a 
própria sobrevivência, tem-se a seguinte pergunta que guiará esta pesquisa: os valores e as 
práticas utilizados na metodologia XP podem ser aplicados na área de administração como 
uma ferramenta de gestão?

Para orientar a abordagem do problema proposto pela pesquisa, as seguintes hipóteses 
foram adotadas:

A metodologia XP pode ser aplicada na área administrativa.

Os valores e as práticas da metodologia XP podem ajudar, também, na melhoria do clima 
organizacional da empresa.
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Apesar de essa metodologia ser voltada para a construção de softwares, ela apresenta 
características multidisciplinares, que podem ser aplicadas em outras áreas.

A aplicabilidade desse método não garante sucesso na área administrativa. Este método é 
voltado apenas para o desenvolvimento de softwares.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os resultados obtidos com a implementação da 
metodologia XP, no âmbito administrativo, numa empresa do ramo de tecnologia.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo é resultado da pesquisa bibliográfica realizada.

2.1. IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (TI) NAS ORGANIZAÇÕES
Atualmente, a TI tem sido uma ferramenta essencial no funcionamento das organizações, 
pois permite que as empresas gerenciem, de maneira eficiente, as informações e tomem 
decisões acertadas. A utilização da TI modificou as estruturas organizacionais e tem in-
fluenciado nos processos e na agilização do processo decisório. Nesse sentido, Chiavenato 
(2004) afirma que a TI invadiu a rotina das organizações e das pessoas, provocando pro-
fundas mudanças: compressão do espaço, do tempo e a conectividade.

As transformações tecnológicas estão modificando os limites e possibilidades das organi-
zações. De acordo com Porter (1999), inicialmente, as empresas usavam a tecnologia da 
informação, sobretudo, para funções de registro contábeis, assim, a TI era mais voltada para 
atividades burocráticas. Hoje em dia, diferentemente, a TI se difunde por toda a cadeia de 
valor e desempenha funções de otimização e controle, assim como atividades executivas.

2.2. ORIGEM DO EXTREME PROGRAMMING (XP)
A metodologia XP é o resultado de várias transformações que ocorreram ao longo dos últi-
mos quinze anos, a partir de ideias de vários estudiosos no desenvolvimento de softwares, 
como Kent Beck e Ward Cunninhgam (SANTANA JUNIOR, 2008).

Teles (2006) afirma que algumas dessas ideias e práticas são muito antigas e sempre 
existiram individualmente, porém, só com a união destas é que puderam comprovar a 
sua viabilidade, oferecendo resultados de qualidade e rapidez em seus processos. Ainda 
de acordo com Teles (2006), essa junção, que acabou dando origem ao nome XP (Extre-
me Programming), só foi possível com a implantação desse método no grande e impor-
tante projeto da Chrysler, pelo engenheiro de software, o americano Kent Beck, líder do 
projeto, em março de 1996, quando foi chamado para reescrever a aplicação da folha de 
pagamento da empresa.

Esse projeto, o primeiro a utilizar a metodologia XP, chamado de Chrysler Comprehensive 
Compensation (C3), tinha a função de unir os quatro sistemas distintos utilizados na em-
presa há vinte anos, contendo 86.000 funcionários (TELES, 2006).
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Kent concluiu o projeto em 1997, com sucesso. Desde então, a XP vem sendo utilizada 
por várias empresas ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos e Europa. No 
Brasil, as práticas vêm sendo utilizadas desde 1998 (TELES, 2006).

2.3. DEFINIÇÃO DO EXTREME 
PROGRAMMING (XP)

A XP é uma metodologia ágil, orientada para equipes pequenas e médias, que desenvolvem 
softwares baseados em requisitos vagos, que se modificam de forma rápida e se difere das 
demais metodologias com relação ao feedback constante, a abordagem incremental e a 
comunicação encorajada entre as pessoas (KOSCIANSKI; SOARES, 2007).

Segundo Santana Junior (2008), a metodologia XP é definida como um método leve e 
com ênfase em atividades que tragam valor ao cliente, que enfatiza o desenvolvimento 
de software para equipes de qualquer tamanho e adaptável a requisitos vagos ou em 
constantes mudanças.

Teles (2006), na mesma linha de raciocínio, confirma que o método XP é um processo de 
desenvolvimento de softwares, que busca assegurar que o cliente receba o máximo de 
valor de cada dia de trabalho da equipe de desenvolvimento. Já para Beck (1999), é uma 
disciplina de desenvolvimento de softwares.

Na verdade, o termo ágil significa realizar o máximo de produtividade por cada dia de traba-
lho, gerando, dessa forma, um maior valor agregado e alta qualidade à tarefa desenvolvida 
(MEDEIROS, 2007).

A metodologia XP traz alguns benefícios, tanto para programadores quanto para os clientes 
e gerentes. De acordo com Beck (1999), a metodologia XP faz dois conjuntos de promes-
sas: aos programadores, promete que serão capazes de trabalhar em coisas que realmente 
importam, a cada dia. Não terão de enfrentar situações complicadas sozinhos e serão capa-
zes de fazer tudo o que estiver em seu poder para fazer do sistema um sucesso. Tomarão 
decisões em que poderão fazer o melhor e não tomarão decisões que não estão qualifica-
dos a fazer; aos clientes e gerentes, a XP promete que estes conseguirão maior valor pos-
sível em cada semana de programação. Toda semana eles serão capazes de ver progresso 
concreto nos objetivos que traçaram. Serão capazes de mudar a direção do projeto no meio 
do desenvolvimento sem incorrer em custos exorbitantes.

2.3.1. Valores do Extreme Programming

A metodologia XP é composta por valores que dirigem sua implementação, quais sejam: 
comunicação, simplicidade, feedback e coragem. Neste tópico, os valores da metodologia 
em estudo serão conceituados, também, na visão administrativa.

Na metodologia XP, a comunicação é um elemento fundamental no desenvolvimento de 
softwares (TELES, 2006).

Numa abordagem organizacional, Chiavenato (2002) afirma que a comunicação ocorre, 
quando uma informação é transmitida a alguém, sendo, então, compartilhada, também, 
por essa pessoa. Assim, para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da 
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informação a receba e a compreenda. Comunicar significa tornar comum a uma ou mais 
pessoas uma determinada informação.

A comunicação está presente tanto no âmbito interno da organização, entre os depar-
tamentos, quanto no externo, frente à publicidade com a imagem institucional, relacio-
namentos com parceiros, clientes, etc. As organizações, em geral, têm encontrado difi-
culdades em implantar um processo de comunicação eficiente. Há quem saiba informar, 
mas não saiba se comunicar.

Na visão de Cavalcante (2008), os principais problemas encontrados dentro das organi-
zações têm, como principal fator, um sistema de comunicação mal definido. Este, quando 
bem definido, trará maiores chances de obtenção dos resultados esperados, pois evitará 
possíveis desvios que dificultam o alcance dos objetivos estabelecidos.

Koscianski e Soares (2007) afirmam que, na XP, a simplicidade permite a criação de sof-
twares que não possuam funções desnecessárias, evitando-se adicionar funcionalidades 
que, talvez, só venham a ser importantes no futuro.

A falta de simplicidade oferece aos softwares excesso de funcionalidades, que, muitas 
vezes, não são úteis a quem os utiliza. Essa situação implica perda de tempo, aumento nos 
custos e disponibilização de pessoas em tarefas desnecessárias.

A simplicidade se torna essencial nas soluções que evitam esforços desnecessários. É 
mais válido gastar menos esforço produzindo uma solução simples e, depois, sofisticá-
-la do que criar, de imediato, implementações complexas, com funcionalidades extras 
(BASSI FILHO, 2008).

Na administração, simplicidade pode significar mais agilidade e flexibilidade em seus pro-
cessos, executando tarefas de forma objetiva e excluindo aquilo que não é essencial aos 
objetivos da empresa, departamento ou atividades. Para Medeiros (2007), o correto é pri-
vilegiar soluções simples, pois estará diminuindo a complexidade e amenizando o impacto 
negativo que um projeto complexo pode ter e maximizando seu nível de produtividade.

O feedback é essencial em qualquer âmbito da organização e está ligado diretamente à co-
municação. É uma ferramenta importante, que auxilia gestores, funcionários e clientes na 
obtenção de informações essenciais na elaboração de novos objetivos e análise de resulta-
dos alcançados e estabelecidos. Nesse sentido, segundo Ambler (2004), o único modo de 
determinar se o seu trabalho está correto é obtendo retorno (feedback).

Para Minicucci (1995), usar o feedback é o mesmo que verificar o desempenho através da 
comunicação com outras pessoas e, dentro do possível, poder modificá-lo.

O feedback é a realimentação que o cliente fornece à equipe de desenvolvimento, quando 
aprende algo novo sobre o sistema, quando aprende mais sobre os requisitos, ou quando 
aprende mais sobre a forma como foram implementados (TELES, 2006).

Ter coragem em XP significa ter confiança nos mecanismos de segurança utilizados para 
proteger o projeto. Ao invés de acreditar que os problemas não ocorrerão e fazer com 
que a coragem se fundamente nessa crença, os projetos XP partem do princípio de que 
problemas irão acontecer, inclusive aqueles mais temidos. Entretanto, a equipe utiliza 
redes de proteção que possam ajudar a reduzir ou eliminar as consequências desses 
problemas (TELES, 2005).
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Para Sato (2007), ter coragem não significa que os integrantes da equipe devam fazer tudo 
o que desejarem, sem se preocupar com as consequências trazidas ao time. A coragem, 
sem a influência dos demais valores, pode ser perigosa, no entanto, quando junta aos de-
mais valores, pode ser muito poderosa.

A incerteza do futuro interfere na perspectiva comportamental de empresários e funcioná-
rios. Alguns traços de comportamento, como coragem, determinam se uma pessoa tem 
característica empreendedora ou não. De acordo com Maximiano (2006), uma das caracte-
rísticas do empreendedor é a disposição para assumir riscos. Para o autor, arriscar signifi-
ca ter coragem para enfrentar a possibilidade de insucesso ou mesmo perda.

Além disso, o valor coragem pode está presente no ambiente corporativo no sentido es-
trito da palavra, por exemplo, no processo decisório, nos casos de decisões difíceis, na 
implantação de novas ideias ou projetos, em situações em que seja necessário realizar um 
feedback ou arriscar, mesmo nas escolhas dos integrantes que formarão suas equipes.

2.3.2. Práticas do Extreme Programming (XP)

Nesta subseção, serão apresentadas as práticas da metodologia XP e sua analogia teórica 
no âmbito empresarial.

Na tecnologia, de acordo com Koscianski e Soares (2007), é fundamental a participação do 
cliente durante todo o processo de desenvolvimento de um projeto. Ele deve estar sempre 
disponível para tirar suas dúvidas, evitando assim atrasos e construções errôneas.

Da mesma forma, Teles (2006) acredita que a participação do cliente durante o processo é 
importante, porque viabiliza a simplicidade do processo. Permite, ainda, que o projeto seja 
conduzido através de uma série de pequenos ajustes e não através de mudanças bruscas 
ao longo do caminho.

Essa prática se relaciona com os valores da comunicação e do feedback, porque, juntos, con-
seguem-se realizar trabalhos eficientes, de acordo com os objetivos traçados (BECK, 1999).

Trazendo essa prática para a área administrativa, é importante ressaltar que, em alguns 
momentos, o cliente pode não estar disponível em todas as etapas do desenvolvimento do 
produto ou serviço, neste último caso, apenas no momento da sua contratação.

Para Teles (2005), o planejamento é usado em XP para assegurar que a equipe esteja sem-
pre trabalhando no mais importante, em cada momento do projeto.

Soares e Koscianski (2007) dizem que o planejamento consiste em decidir o que é neces-
sário fazer e o que pode ser adiado no projeto. Dessa forma, é imprescindível que os se-
tores que estejam, direta ou indiretamente, ligados ao projeto trabalhem com cooperação.

A metodologia XP considera o planejamento uma atividade contínua a ser desempenhada 
durante todo o desenvolvimento do projeto. O maior valor não está nos planos que são 
gerados, mas no exercício de gerá-los (TELES, 2005).

O planejamento é uma função gerencial presente desde os primórdios da administração. 
Fazendo uma correlação com o âmbito da administração, o jogo do planejamento pode 
ser visto como o hábito de revisar o projeto continuamente para assegurar que a equipe 
esteja sempre executando suas tarefas conforme as prioridades estipuladas previamente e 
naquilo que é o mais importante para o cliente.
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O planejamento ajuda as organizações a não perderem o controle do cumprimento das 
suas metas e objetivos traçados, como exemplos, o controle do tempo e a elaboração de 
estratégias. Portanto, esse planejamento deve ser repassado a todos os envolvidos no tra-
balho, para que entendam sua importância e, assim, possam trabalhar na mesma sintonia, 
com mais qualidade e eficiência para alcançar o sucesso.

Reunião em pé refere-se a uma reunião rápida, que ocorre todos os dias, envolvendo todos 
os membros da equipe de desenvolvimento. É recomendável que essa reunião consuma 
cerca de dez minutos (TELES, 2006).

Nessa prática, cada membro da equipe deve responder a três questões: o que fez ontem; o 
que pretende fazer hoje; e quais problemas impedem o seu progresso (SATO, 2007). Essa 
prática é bastante interessante, uma vez que permite o entendimento de todos os integran-
tes da equipe acerca dos problemas ocorridos durante o processo e das soluções encon-
tradas. Permite, também, manter todo o pessoal a par do andamento do projeto a cada dia.

As reuniões geralmente se mostram demoradas e costumam fugir um pouco do obje-
tivo proposto. Como forma de contribuição dessa prática à área administrativa, pode 
haver uma tentativa de diminuir ou acabar com a formalidade que ocorre nos demais 
meios de comunicação (e-mails, relatórios, telefones, etc.), transformando os encon-
tros mais informais e rápidos.

Trata-se do incentivo ao valor da comunicação e da disseminação do conhecimento entre 
os departamentos da empresa. Para que uma reunião seja eficiente, ela precisa ter uma 
pauta definida, ser marcada com antecedência, ter o tempo administrado, ter as discussões 
coordenadas e, por último, ter, em seu encerramento, o registro da ata (ALMEIDA, 2009).

A programação em par é uma técnica, na qual, dois programadores trabalham em um 
mesmo problema, ao mesmo tempo, e em um mesmo computador. Dessa forma, en-
quanto uma pessoa (o condutor) assume o teclado e digita os comandos que farão parte 
do programa, a outra (navegador) a acompanha fazendo um trabalho de estrategista. A 
programação em par tem o objetivo de fazer com que as correções sejam aplicadas ime-
diatamente, assim que os erros apareçam (TELES, 2006).

Trabalhar em par permite um aprendizado mútuo, o entrosamento da dupla e o desenvol-
vimento de habilidades sociais. Para Bassi Filho (2008), a programação em par, com o 
tempo, promove a replicação de conhecimentos específicos de cada participante em vários 
membros da equipe. A seleção dos pares geralmente ocorre de acordo com a tarefa, da 
disponibilidade dos desenvolvedores e da experiência de cada um.

De acordo com Soares e Koscianski (2007), a grande vantagem dessa prática é a possibilida-
de de os desenvolvedores aprenderem um com o outro, ou seja, somarem os conhecimentos.

Talvez não seja favorável a implantação dessa prática, no ambiente administrativo, seguin-
do os mesmos moldes da XP. Porém, a ideia da checagem de todos os processos reali-
zados na empresa, por colaboradores da equipe, pode ser uma oportunidade de diminuir 
erros que passam despercebidos. Para tanto, a comunicação e a humildade entre os cola-
boradores devem ser práticas constantes.

O Refactoring é uma atividade de alteração de código pelo desenvolvedor, quando este pa-
recer duvidoso ou ilegível. Códigos mal formulados podem dificultar o trabalho de desen-
volvedores no futuro, quando sentirem a necessidade de compreendê-los ou modificá-los.
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Para Teles (2006), a XP determina que seja obrigação do desenvolvedor fazer o refactoring 
de qualquer parte do código que esteja pouco legível e essa alteração não deve afetar o 
comportamento original do código, apenas torná-lo mais legível.

Para Sato (2007), cada incremento na qualidade oferece reflexos de melhoria nas demais 
áreas do projeto, como a produtividade, a eficiência e a motivação. Essa prática, trazendo 
para a área administrativa, pode estar relacionada diretamente à qualidade. Toda vez que 
surgir uma nova ideia que possa vir a melhorar uma ideia antiga, trata-se do refactoring. 
Este permite a eficiência nos processos e nos resultados.

Teste é a parte do desenvolvimento de software que todos sabem da importância de ser 
feita, porém ninguém quer fazer. Testar costuma ser considerada uma tarefa chata, que 
consome tempo e só é valorizada depois que o sistema entra em produção e vários proble-
mas começam a surgir (TELES, 2006).

Ainda de acordo com Teles (2006), mesmo que os desenvolvedores tentem verificar todos 
os cenários, enquanto programam, é comum aparecerem erros no sistema, devido a situ-
ações imprevistas, erros de lógica, falta de atenção, interpretação incorreta dos requisitos, 
entre outros fatores.

Beck (1999) afirma que os desenvolvedores escrevem testes de unidade para que a sua 
confiança se torne parte do programa. Como resultado, tem-se um programa cada vez 
mais confiável e capaz de aceitar modificações.

Em outras palavras, o desenvolvimento guiado pelos testes é uma forma de testar cada 
etapa do processo de um determinado projeto antes da sua entrega ao cliente.

Essa prática, segundo Teles (2006), atua como um seguro de saúde. Existe um custo asso-
ciado, mas que é pequeno em comparação ao custo de remediar.

Esse tipo de prática pode ser comparado, na administração, aos Círculos da Qualida-
de. Para Robbins (2002), essa técnica era formada por uma equipe que se reunia para 
discutir problemas de qualidade, investigar as causas desses problemas, recomendar 
soluções e realizar ações corretivas. Empresas japonesas a utilizavam para a fabricação 
de produtos de alta qualidade.

Em diversas áreas profissionais, é comum encontrar uma divisão do trabalho para os pro-
fissionais envolvidos em determinado projeto. Essa divisão permite que determinadas áre-
as do projeto sejam entregues nas mãos de profissionais capacitados a desempenharem 
seu trabalho com eficiência. Porém, essa prática pode impedir que os demais profissionais 
envolvidos tenham conhecimento da totalidade do projeto.

Nessa mesma linha de pensamento, Teles (2006) trava uma batalha permanente a esta for-
ma de trabalho. Não existe uma pessoa responsável pelo código. Cada desenvolvedor tem 
acesso a todas as partes do código e total liberdade para alterar o que necessitar, ou seja, 
o código é coletivo e pertence a todas as pessoas que fazem parte da equipe.

Com relação ao ambiente administrativo, essa prática pode permitir o compartilhamento 
de informações entre os indivíduos da equipe. Toda empresa possui objetivos e, para estes 
serem alcançados, é necessário que todos os colaboradores tenham em mente o que é 
imperativo saber para atingir as metas da organização. Evita-se, assim, que, na ausência 
de um, o trabalho pare.
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A comunicação em XP é um dos valores fundamentais, como foi citado anteriormente. Do 
mesmo modo que a comunicação deve ser praticada de forma clara e compreensível, os 
códigos também devem ser claros e compreensíveis aos olhos dos programadores. Para 
isso, faz-se necessário criar padrões de codificação que facilitem o seu entendimento.

Os diferentes estilos de códigos costumam estar presentes entre os programadores de 
qualquer equipe de desenvolvimento e tais diferenças dificultam a compreensão do código 
por todos os membros da equipe. Isso pode ser evitado, se todos os programadores ado-
tarem um mesmo estilo de codificação (TELES, 2006).

Padrões de código ajudam a equipe a utilizar a prática de código coletivo, bem como o 
código coletivo ajuda a equipe a manter os padrões de codificação. Dado que o código é 
manipulado por diferentes pessoas na equipe, caso alguém fuja do padrão, isso será iden-
tificado rapidamente (TELES, 2006).

Essa prática na área administrativa pode ser relacionada à padronização nos processos de 
trabalho. Empresas de Call Center, por exemplo, devem seguir um padrão de respostas de 
atendimento. Esse padrão deve existir para garantir que todos os clientes sempre recebam 
as mesmas informações pertinentes às suas dúvidas, contribuindo, assim, para a qualida-
de no atendimento.

Todas as práticas do XP são voltadas para a criação de valor para o cliente final do projeto e 
isso é especialmente verdade em relação à abordagem utilizada para o design mais simples do 
sistema. A XP determina que a equipe deva assumir o design mais simples possível, que seja 
capaz de fazer uma funcionalidade passar nos testes criados para a mesma (TELES, 2006).

O sistema deve ser desenvolvido o mais simples quanto possível, em qualquer momento, 
pois a complexidade extra é removida assim que é descoberta (BECK, 1999).

De acordo com Teles (2005), existem, ao menos, quatro aspectos que os usuários de um 
software devem esperar dele:

• Fazer a coisa certa;

• Funcionar;

• Utilização fácil e

• Evolução com o tempo.

Essa prática está diretamente relacionada com o valor da simplicidade. Existem várias ma-
neiras de atingir um determinado objetivo. Algumas delas são complexas e outras são 
mais simples, porém, todas podem chegar ao mesmo objetivo. O ideal é chegar ao objetivo 
pela maneira mais simples possível, evitando perda de tempo e energia em situações que 
poderiam ser resolvidas futuramente.

Essa prática pode ser entendida, no âmbito da administração, como a busca por maneiras 
mais simples que possam facilitar a execução de qualquer atividade dentro da organização. 
Quanto mais complexas forem as atividades, maiores serão as chances de surgirem erros 
que possam passar despercebidos.

Bassi Filho (2008) comprova esta situação ao dizer que as funcionalidades extras ou a fle-
xibilidade desnecessária irão atrasar o cumprimento das tarefas essenciais e aumentarão 
a complexidade do sistema, dificultando, assim, a inclusão das próximas funcionalidades.
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Metáfora é um artifício em que o indivíduo se utiliza de uma ideia para explicar uma deter-
minada situação, que não seja essa mesma ideia, permitindo, assim, seu entendimento.

De acordo com Bassi Filho (2008), os participantes do projeto devem encontrar uma lin-
guagem comum, que facilite o entendimento do sistema, relacionando suas abstrações 
com elementos do mundo real.

A XP utiliza a metáfora para comunicar vários aspectos do projeto. Procura utilizar a metá-
fora para criar uma visão comum sobre o projeto em si e permite uma comunicação com o 
cliente e com os outros envolvidos no projeto de forma muito mais eficaz. Se a metáfora for 
bem escolhida, a equipe poderá recorrer a ela para esclarecer dúvidas e explicar o sistema 
para aqueles que estejam iniciando o projeto (TELES, 2006).

Determinadas tarefas podem ser difíceis de serem explicadas ou repassadas e a metáfora 
aparece, nesse cenário, justamente para ajudar na sua compreensão, abstraindo determinado 
conteúdo da situação real para uma situação de conhecimento comum, utilizando exemplos.

O Ritmo do trabalho é um aspecto bastante importante, quando se fala em concentração e 
criatividade nas organizações. Profissionais que trabalham em excesso podem ter suas ati-
vidades diárias da empresa comprometidas, pois muito trabalho pode interferir diretamen-
te no cumprimento dessas atividades. Trabalhar muito pode significar falta de eficiência.

Para Teles (2006), pessoas descansadas produzem melhor, têm ideias eficazes, são mais 
atentas e poupam tempo do desenvolvimento. Trabalhar além do tempo regulamentar pa-
rece ser uma prática bastante comum nas organizações. Às vezes, é confundido com o 
comprometimento do funcionário com o trabalho.

Essa prática independe do tipo de ramo empresarial. É importante que os administradores, 
gestores e chefes de equipes tenham a noção da sobrecarga que podem estar colocando 
sobre seus subordinados.

Todo profissional tem seu limite e a sobrecarga pode diminuir suas chances de eficiência 
e qualidade no trabalho.

Ao desenvolver um software, a equipe envolvida, geralmente, divide o projeto em partes, 
que ficarão sob a responsabilidade de alguns desenvolvedores. Dessa forma, um desen-
volvedor se preocupa apenas com uma parte do sistema, reduzindo a complexidade a qual 
é exposto (TELES, 2006).

De acordo com Beck (1999), os pares de desenvolvedores trabalham de forma isolada, 
porém, integram o que produzem com a versão mais atualizada do código de produção, 
várias vezes ao dia, ou seja, os pares se sincronizam com frequência.

Segundo Sato (2007), essa prática permite que o conhecimento do sistema se espalhe 
mais facilmente por toda a equipe.

No ambiente administrativo não é diferente. Qualquer atividade, seja ela de desenvolvi-
mento de projetos, criação de produtos, seja de serviços, é dividida e orientada aos pro-
fissionais de acordo com as suas competências e capacidades. Dessa forma, evita-se a 
sobrecarga de tarefas centralizadas em apenas um único colaborador, contribuindo para a 
geração de valor ao cliente final.

Tradicionalmente, os softwares são desenvolvidos em partes: análise, design, implementa-
ção, testes e, por último, a sua implantação, ou seja, a entrega do sistema ao cliente. Por 
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esse motivo, os clientes só terão os benefícios de retorno do sistema na sua fase final, 
quando estiver finalizado.

Segundo Teles (2005), com o release curto, o cliente tem a chance de receber um feedback 
sobre o potencial do projeto. Dessa forma, tem a opção de decidir se continua ou não com 
o projeto e se continua investindo na equipe de desenvolvimento.

Essa prática pode ser entendida como um complemento da prática do cliente presente. 
Mesmo com a presença do cliente em todas as fases de desenvolvimento do serviço ou, 
pelo menos, em sua grande maioria, é importante que esse receba sempre um feedback do 
que está sendo feito ou não, facilitando, assim, seu maior controle de tempo e do escopo.

3. EMPRESA PESQUISADA
A organização pesquisada é uma empresa de médio porte, pertencente ao ramo de tecno-
logia, que conta com um efetivo de 124 funcionários.

Suas atividades tiveram início em 2004, com o objetivo de criar soluções de serviço e 
tecnologia para empresas que querem crescer seus negó cios através de um private label 
(cartões de crédito emitidos por um varejista, usualmente utilizados nas compras em es-
tabelecimentos desses varejistas ou credenciados), em que as transações entre lojistas e 
clientes são realizadas via SMS (Serviço de Mensagens Curtas), ou seja, pagamento por 
celular. O mobile payment (pagamento móvel) é seu grande diferencial competitivo.

A empresa oferece o gerenciamento de todas as etapas do sistema de cartão de crédito 
desde a entrada de cliente e a adesão de um lojista, passando pela aprovação de crédito, 
captura e autorização de transações, liquidação financeira das vendas e envio de extrato, 
até o processo de faturamento e cobrança.

Oferece um sistema em que as interfaces são todas web e foi desenvolvido utilizando solu-
ções open source (código aberto) e plataformas de baixo custo facilmente escalonáveis. O 
sistema é adaptável às necessidades de cada cliente.

Para conquistar esse objetivo, a organização em estudo optou por uma metodologia ágil da 
área de tecnologia, a Extreme Programming (XP). Essa metodologia foi implantada no time 
de desenvolvimento (TI), porém, rapidamente foi implantada em todos os setores da em-
presa, ajudando a desenvolver uma das características da forte cultura, que é “pessoas”. 
A empresa acredita que um time talentoso, que é apaixonado pelo que faz e pelo ambiente 
em que trabalha, é a chave para o sucesso da organização.

4. RESULTADOS DA PESQUISA
Ao serem indagados sobre como descobriram a respeito da Metodologia XP, 90% dos en-
trevistados a descobriram na própria empresa e 10% responderam a opção outros.

Percebe-se que esses resultados são coerentes, uma vez que tal metodologia pertence à 
área tecnológica e, de acordo com a pesquisa, somente a empresa repassou tais conceitos 
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a todos os setores. Na opção outros, os entrevistados responderam que a conheceram no 
curso de Sistema de Informação e não há maiores informações a respeito.

Ao ponderar se tinham algum conhecimento sobre todas as práticas da Metodologia XP na 
empresa, 60% dos respondentes conheciam algumas das suas práticas e 40% as conhe-
ciam em sua totalidade.

É razoável que nem todos os entrevistados saibam dessas práticas, porque a empresa 
adaptou algumas delas para que fossem trabalhadas de acordo com o perfil de cada setor. 
Os demais entrevistados que as conhecem em sua totalidade já trabalham diariamente com 
elas como método de trabalho.

Quando foram indagados sobre as dificuldades que tiveram em seguir as práticas de XP 
dentro da empresa, 90% dos entrevistados afirmaram que não tiveram qualquer dificulda-
de na execução das suas práticas e os 10% disseram que enfrentaram dificuldades.

Para a Gerente de Gente da empresa em estudo, essas dificuldades se referem às resis-
tências que os novos colaboradores enfrentam com essa metodologia ao fornecer ou dar 
feedbacks constantes, devido às suas experiências anteriores com outras empresas. Para 
ela, quem não se encaixa nessa metodologia, não serve para trabalhar com a XP.

Em relação ao objetivo de adequar as práticas da metodologia XP às técnicas gerenciais, 
80% dos entrevistados responderam que a empresa conseguiu adequar a maioria das prá-
ticas de XP ao âmbito gerencial. De acordo com a gerente entrevistada, isso se deu com 
todas, sem exceção. No entanto, em alguns casos, elas tiveram que ser adaptadas.

Ao serem questionados sobre como avaliam o sucesso da implantação da XP na empresa 
como um todo, 70% dos entrevistados responderam que o sucesso da implantação da XP 
na empresa foi ótimo e 30% responderam que foi bom.

Para a gerente de gente, a empresa optou por trabalhar com a XP, por possuir características 
que só ela mesma possui, como a rapidez, a simplicidade, a comunicação entre os colabo-
radores, a disseminação do conhecimento e a troca de experiências dentro da organização.

Com relação às melhorias que a implantação da XP causou à empresa, os entrevistados, 
em sua totalidade, responderam que o relacionamento interpessoal melhorou. 70% res-
ponderam que o clima organizacional e a produtividade melhoraram. Para 50%, o feedback 
e o respeito também melhoraram e apenas 20% responderam a opção outros. Nesta opção, 
constam que o conhecimento técnico e a rapidez nos resultados também foram melhorias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, pode-se comprovar a viabilidade do pro-
blema de pesquisa proposto neste trabalho. Os valores e as práticas utilizados na meto-
dologia Extreme Programming (XP), podem ser aplicados na área de administração como 
uma ferramenta de gestão, obtendo resultados de qualidade e, ainda, proporcionando uma 
melhora do clima organizacional da empresa, além do aumento da prática do feedback, do 
relacionamento interpessoal, da comunicação, entre outras melhorias.
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A revisão literária possibilitou conhecer a respeito dos valores e práticas de uma metodo-
logia orientada à área de tecnologia da informação (TI), chamada Extreme Programming 
(XP). Essa metodologia permite a agilidade e flexibilidade na execução dos processos inter-
nos da empresa, proporcionando a entrega de resultados de qualidade, valorizando sempre 
a equipe de trabalho, sem investir muito financeiramente. Baseando-se nessa pesquisa 
bibliográfica, pode-se formular como o estudo de caso seria realizado, com o propósito 
principal de validar ou não as hipóteses levantadas.

De acordo com a pesquisa realizada, pode-se inferir que o mercado requer organizações 
que possam oferecer respostas mais rápidas em seus processos, entregando resultados 
de qualidade para suprirem as necessidades dos seus clientes, tanto internos quanto ex-
ternos. Diante deste cenário, as metodologias, ferramentas ou processos de trabalho apa-
receram para facilitar e auxiliar as empresas no cumprimento dos seus objetivos e metas, 
de forma a entregar valor aos seus clientes.

Outrossim, observa-se que a implantação da metodologia Extreme Programming (XP) 
dentro da empresa pesquisada em todos os seus setores organizacionais permitiu uma 
melhora considerável em seu clima organizacional. Percebeu-se, também, que a organi-
zação alcançou, com essa metodologia, resultados superiores ao esperado originalmen-
te. Concluiu-se, ainda, que, além da finalidade proposta, que era oferecer agilidade em 
seus processos, flexibilidade e qualidade com baixo investimento, proporcionou, ainda, o 
acréscimo do feedback, da disseminação do conhecimento, da comunicação e do relacio-
namento interpessoal.

Por meio da análise comparativa entre os conceitos gerenciais e os da metodologia XP, 
observou-se que essa metodologia surgiu no contexto das organizações como mais um 
método de trabalho eficaz, que pode ajudar as empresas a atingirem seus objetivos com 
eficiência e qualidade. Porém, apresentou uma característica distinta das demais, que foi a 
preocupação de criar um ambiente amistoso entre seus colaboradores, pois, dessa forma, 
acreditou-se que, quanto mais o funcionário estiver satisfeito e feliz com o seu trabalho, 
maiores serão as chances de obter resultados de qualidade.

A partir do levantamento literário e do estudo de caso realizado, duas das quatro hipóteses 
não puderam ser comprovadas. A primeira, a de que a metodologia XP pode ser aplicada 
na área administrativa para a obtenção de resultados de qualidade, não foi totalmente con-
firmada, uma vez que a aplicação desse método na área administrativa ocorreu dentro de 
uma empresa do ramo de tecnologia. Nesse caso, caberiam maiores estudos em empresas 
pertencentes a outros ramos empresariais. A segunda, a hipótese de que a aplicabilidade 
desse método não garante sucesso na área administrativa e que é voltado apenas para 
o desenvolvimento de softwares na área tecnológica, não pode ser confirmada, uma vez 
que a metodologia XP, mesmo sendo orientada à área tecnológica, foi implantada na área 
administrativa da organização pesquisada, como uma ferramenta de gestão e obteve bons 
resultados. Porém, como se trata de uma empresa do ramo TI, caberiam maiores estudos 
em outros ramos empresariais.

As outras duas hipóteses levantadas puderam ser confirmadas. As hipóteses de que os 
valores e as práticas da metodologia XP podem ajudar, também, na melhoria do clima 
organizacional da empresa e a de que, apesar dessa metodologia ser voltada para a 
construção de softwares, ela apresenta características multidisciplinares que podem ser 
aplicadas em outras áreas.



55

O estudo foi realizado em apenas uma empresa e esta pertencente ao ramo de tecnologia, 
por isso, pelos resultados obtidos, não é possível fazer maiores generalizações de que o su-
cesso da implantação dessa metodologia em qualquer outro ramo empresarial seja positivo.
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Resumo: Este é um trabalho de conclusão de curso, com pesquisa aplicada na área de conta-
bilidade gerencial. Apresentamos, aqui, o desenvolvimento de uma proposta de implantação do 
Balanced Scorecard (BSC) em uma indústria norte-rio-grandense, na Acron Tecnologia em sane-
amento. O Balanced Scorecard é uma ferramenta da Gestão Estratégica que mede todos os indi-
cadores de desempenho na organização, com metas e tarefas claramente definidas. Utilizamos 
uma metodologia na forma de estudo de caso, que englobou pesquisas bibliográficas, análise 
de documentos, coleta de dados eletrônicos e visitas técnicas. Devido à grande necessidade 
das empresas em busca de uma gestão estratégica mais eficiente, o presente trabalho tem por 
objetivo propor um modelo de gestão baseado no Balanced Scorecard, propondo analisar a estru-
tura organizacional com a análise dos indicadores estabelecidos para o mesmo, dentro das qua-
tro perspectivas do Balanced Scorecard: Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e 
Crescimento.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Gestão Estratégica. Planejamento Estratégico.

PROPOSED ESTABLISHMENT OF BALANCED 
SCORECARD AS AID TO DECISION-MAKING: A CASE 
STUDY IN THE COMPANY ACRON SANITATION 
TECHNOLOGY LTDA. BASED IN NATAL/ RN, 2011

Abstract: This is a completion of course work with applied research in the field of management 
accounting. We present here the development of a proposed deployment of the Balanced Sco-
recard (BSC) in an industry north of Rio Grande do Norte, in Acron Technology sanitation. The 
Balanced Scorecard is a strategic management tool that measures all performance indicators in 
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the organization with clearly defined goals and tasks. We use a methodology in the form of case 
study, which included literature searches, analysis of documents, electronic data collection and 
technical visits. Due to the need for companies seeking a strategic management more efficient, 
this paper aims to propose a management model based on the Balanced Scorecard, to analyze 
the proposed organizational structure with the analysis of indicators established for the same, 
within the four perspectives Balanced Scorecard: Financial, Customer, Internal Processes and 
Learning and Growth.

Keywords: Managerial Accounting. Strategic Management. Strategic Planning.
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1. INTRODUÇÃO
Diante da competitividad e acirrada no mercado, é necessário que as empresas se preocu-
pem com o seu gerenciamento, necessitando, assim, de planejamento estratégico, voltado 
para a gestão do negócio. Com isso, vimos a possibilidade de implantar, na empresa Acron 
Tecnologia, o Balanced Scorecard, que se trata de uma ferramenta voltada para a gestão de 
negócio, focalizada na implementação estratégica, que vem se mostrando como alternativa 
eficaz de modelo de sistema de gerenciamento.

O Balanced Scorecard, apresentado inicialmente como ferramenta de monitoramento da 
performance e controle da estratégia, evoluiu em seu potencial, passando a ser tratado 
como uma ferramenta de gestão de organizações de grande, médio e pequeno porte, assim 
também como possibilidade de aplicação inclusive para indivíduos e equipes. Pouco tempo 
após sua criação, o conceito tornou-se amplamente disseminado e aplicado por executivos 
em todo o mundo. A tradução da expressão “Balanced Scorecard”, do idioma inglês para 
o português: “cartão de pontos equilibrados”. Trata-se de uma expressão que, no idioma 
original, contém diversos significados e qualquer tentativa de tradução pode implicar imper-
feições na interpretação, portanto, com o termo, vem sendo usado com frequência no Brasil 
em sua forma original, isto é, optou-se pelo uso do termo inglês ou de sua sigla (BSC).

O Balanced Scorecard procura decompor a estratégia de uma forma lógica, baseada em 
relações de causa e efeito, vetores de desempenho e relação com os fatores financeiros 
(KAPLAN; NORTON, 1997, p.155). Deve ser decomposto em objetivos, indicadores, metas 
e iniciativas, em quatro dimensões de negócio: financeira, clientes, processos internos e 
aprendizado e crescimento.

Para poder obter a excelência dos serviços, é preciso ser estratégico e saber o que é preciso 
para as melhorias de cada entidade a ser trabalhada, e, no caso da Acron Tecnologia, o ideal 
foi a implantação do Balanced Socorecard como auxílio na tomada de decisão, para melho-
ria nos processamento da industrialização dos produtos e no repasse para comercialização.

Poderíamos começar preparar nossa ferramenta de trabalho, atuar diretamente nos proble-
mas encontrados, aplicar o BSC e cometeríamos um erro por essência, pois é de extrema 
importância estudar a empresa desde sua constituição, a missão, vocação, planejamento 
estratégico etc. e estudar se o BSC é eficaz ou não.

O Balanced Scorecard existe há apenas duas décadas e seria fundamental se todas as 
empresas, sem exceção, adotasse o BSC, pois, além de ser uma ferramenta de gestão, 
como foi dito anteriormente, é um auxílio que o empresário tem antes de tomar qualquer 
decisão. O mercado está cada vez mais exigente, é preciso saber trabalhar todos os pontos 
estratégicos para existir a continuidade dos negócios, é por falta desses estudos que mui-
tas empresas não têm durabilidade no mercado e, muitas vezes, quando querem voltar ao 
mercado, têm a dificuldade por perderem a credibilidade.
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O objeto de estudo será a Acron Tecnologia Ltda, uma empresa marcada pelo seu pio-
neirismo e visão de futuro. É uma empresa reconhecida em todo o setor de saneamento, 
pela coragem de inovar, pelo tratamento diferenciado oferecido às mais de 180 empresas, 
públicas e privadas, da sua carteira de clientes, pela qualidade dos seus equipamentos e 
pela eficácia das soluções tecnológicas oferecidas.

A Acron Tecnologia conta com várias tecnologias de tratamento, tais como: Biológica (ana-
eróbia e aeróbia) e Físico-química (floculação, decantação, flotação, filtração e desinfec-
ção), aplicando esses processos com várias alternativas que atendem, integralmente, aos 
requisitos da Legislação Ambiental, com preço justo e facilidade operacional.

Esta pesquisa busca desenvolver um estudo para evidenciar as dificuldades de gestão 
operacional e definir, através de um sistema de informação de gestão, as variáveis de 
controle, metas e interpretações, para que a organização apresente desempenho positivo e 
crescimento ao longo do tempo. Buscando a solução para procedimentos internos (rotinas 
existentes) e para o repasse do produto para finalização, é que estamos implantando o BSC 
na Acron Tecnologia Ltda.

O objetivo desse trabalho, portanto, é aplicar um procedimento de gestão (BSC) para me-
lhorar a tomada de decisão, com ênfase na organização dos processos de industrialização, 
baseado no estudo de caso da empresa Acron Tecnologia no estado do Rio Grande do Norte.

2. METODOLOGIA
O método que utilizaremos nesta pesquisa é o estudo de caso, que é o método aplicado 
em ciências sociais e aplicadas. E o objetivo é o de compreender o evento em estudo e, ao 
mesmo tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos característicos 
do fenômeno observado. (CATELLI, 2001).

A coleta de dados utilizou dados primários (pesquisa de campo) e secundários (bibliográ-
ficos) nesta pesquisa.

Os dados primários foram coletados mediante a realização de estudos dentro da empresa Acron 
Tecnologia, utilizando informações econômicas, financeiras, patrimoniais e organizacionais.

Os dados secundários foram coletados mediante a realização de consultas em alguns livros 
e sites especializados em Balanced Scorecard.

3. EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1. BALANCED SCORECARD – BSC
O Balanced Scorecard surgiu no início dos anos 90, implantado por um grupo de pesquisa-
dores da Universidade de Harvard, liderado por Robert Kaplan e David Norton.

Norton e Kaplan (1977) asseveram que o Balanced Scorecard nasceu com um novo siste-
ma de medição de desempenho com base em indicadores financeiros e não financeiros e 
acabou tornando-se um novo sistema gerencial.
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Segundo Niven (2005, p. 17), o Balanced Scorecard permite que uma organização traduza 
sua visão e estratégia, oferecendo uma nova estrutura que conte a história da estratégia da 
organização através dos objetivos e medidas escolhidas.

O BSC é uma proposta de como definir, sistematicamente, o que deve ser medido e geri-
do, de forma a acompanhar o cumprimento da estratégia da empresa. A necessidade de 
essas informações serem definidas por quem gere e não por quem as gera é inerente à 
lógica desse sistema.

Para Kaplan e Norton (1997, p. 15), o Balanced Scorecard permite, também, que uma 
empresa integre seu planejamento estratégico ao processo anual de orçamentação. 
Quando definem metas de superação de 3 (três) a 5 (cinco) anos para as medidas es-
tratégicas, os executivos projetam, também, marcos de referência para cada medida no 
próximo ano fiscal – até onde pretende ir durante os 12 (doze) meses do primeiro ano do 
plano. Esses referenciais de curto prazo estão dentro da trajetória estratégica de longo 
prazo da unidade de negócios.

O Balanced Scorecard está ligado diretamente ao planejamento estratégico da empresa, 
traduzindo as metas e os objetivos esperados pelos gestores, para, assim, mostrar re-
sultados positivos.

3.1.1. Objetivos do Balanced Scorecard

Segundo Costa (2006, p. 12), a estratégia no BSC é definida como um conjunto de hipótese 
sobre os relacionamentos de causa e efeito: (a) entre os objetivos e as ações necessárias 
para que eles sejam alcançados; (b) entre os objetivos e as medidas de desempenho ob-
tido no esforço de alcançá-los. O BSC enfatiza a necessidade de o corpo diretivo estar em 
concordância sobre a estratégia da empresa e sobre seus desdobramentos em táticas e 
ações, pois o que deve ser mantido e gerido é identificado a partir do desdobramento da 
estratégia à ação.

O Balanced Scorecard tem como objetivo o alinhamento do planejamento estratégico com 
as ações operacionais da empresa. Esse objetivo é alcançado pelas seguintes ações:

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.

3.1.2. Perspectivas

O Balanced Scorecard combina indicadores financeiros e não-financeiros, permitindo à em-
presa utilizar somente informações relevantes em suas atividades, que são agrupadas em 
quatro perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento.

Cada uma das quatro perspectivas tem os seus próprios objetivos, indicadores, metas e 
iniciativas para operacionalizar a estratégia e avaliar o desempenho. A seguir serão apre-
sentadas as quatro perspectivas do Balanced Scorecard:
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Cliente
Para alcançar nossa visão, como

devemos ser vistos pelos clientes?

Financeiro
Para ter sucesso financeiramente,

como nós devemos aparecer para os 
nossos investidores?

Processos Internos
do Negócio

Para satisfazer os clientes,
em quais processos devemos

nos sobressair?

Visão e
Estratégia

Aprendizado
e crescimento

Para alcançar nova visão, como
sustentar a habilidade de mudar

e progredir?

Figura 1 – Perspectivas do Balanced Scorecard
Fonte: (KAPLAN; NORTON,1997)

3.1.2.1. Perspectiva Financeira

A perspectiva financeira é a forma habitual de a coordenação analisar os métodos execu-
tados, e é no BSC que ela visualiza, de forma necessária, a comprovação dos resultados 
da estratégia aplicada. Os fatores decisivos para que esse sistema obtenha sucesso são as 
informações atualizadas e precisas, sendo essa uma área em que as decisões têm grandes 
conflitos na empresa, devido ao ritmo acelerado da economia atual.

Através dessa perspectiva financeira, é possível verificar se a empresa está obtendo su-
cesso com as estratégias definidas, implementadas e executadas. Kaplan e Norton (1997) 
afirmam que o Balanced Scorecard conserva a medida financeira, devido essa medida ser 
valiosa para sintetizar as consequências econômicas imediatas de ações consumadas.

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 64), os objetivos financeiros representam a 
meta de longo prazo da empresa: gerar retornos superiores a partir do capital investido na 
unidade de negócios. O uso do Balanced Scorecard não conflita com essa meta vital. Na 
realidade, o Balanced Scorecard permite tornar os objetivos financeiros explícitos, e ajustar 
os objetivos financeiros às unidades de negócios nas diferentes fases de seus ciclos de 
vida e crescimento.

Exemplos para indicadores: redução dos custos, melhor utilização dos ativos, lucrati-
vidade, etc.

3.1.2.2. Perspectiva Clientes

É através desta perspectiva que as empresas poderão identificar em quais segmentos de 
Mercado e de clientes irão concorrer; esses segmentos representarão as fontes de produ-
ção dos elementos de resultados dos objetivos financeiros da empresa.
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Para Kaplan e Norton (1997, p. 67), na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard, 
as empresas identificam os segmentos de clientes e de Mercado no quais desejam 
competir. Esses segmentos representam as fontes que irão produzir o componente de 
receita dos objetivos financeiros da empresa. A perspectiva dos clientes permite que as 
empresas alinhem suas medidas essenciais de resultados relacionados aos clientes – 
satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade – com segmentos específicos 
de clientes e Mercado.

Ou seja, essa perspectiva geralmente incluirá indicadores que, hoje, já são bastante utilizados.

3.1.2.3. Perspectiva Processos Internos

De acordo com Kaplan e Norton (1997), essa perspectiva está voltada para os processos 
internos que terão maior impacto na satisfação do cliente e na consecução dos objetivos 
financeiros da empresa.

Para Kaplan e Norton (1997, p. 99), no Balanced Scorecard, os objetivos e medidas para a 
perspectiva dos processos internos derivam de estratégias explicitas voltadas para o aten-
dimento aos anseios dos acionistas e clientes-alvo. Essa análise sequencial, de cima para 
baixo, costuma revelar processos de negócios inteiramente novos, nos quais, a empresa 
deverá buscar a excelência.

Essa perspectiva permite que os administradores identifiquem os processos mais críti-
cos para a concretização dos objetivos dos acionistas e dos clientes. São os processos 
internos que condicionam o funcionamento da empresa e estão orientados no sentido 
de satisfação do cliente.

A perspectiva dos processos internos tem seu foco nas operações internas, porém, gera 
resultados significativos nas relações externas da empresa, uma vez que contribui para a 
criação de valor nos clientes (perspectiva dos clientes) e para o aumento da rentabilidade 
da empresa (perspectiva financeira).

3.1.2.4. Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Segundo Kaplan e Norton (1997), os objetivos desenhados pelo Balanced Scorecard tra-
zem, em geral, uma grande defasagem entre a capacitação necessária para se alcançar 
esses objetivos e o desempenho esperado. Por isso, faz-se necessário investimento em 
capacitação de pessoas, tecnologia, sistemas de informação e alinhar os procedimentos e 
rotinas da organização para eliminar essa defasagem.

Para Kaplan e Norton (1997, p. 131), os objetivos da perspectiva de aprendizado e cresci-
mento oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas 
outras três perspectivas. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento são os 
vetores de resultados excelentes nas três primeiras perspectivas do Scorecard.

Essa perspectiva é o alicerce para que se alcancem os objetivos das outras três perspecti-
vas. Podemos identificar uma estrutura necessária para que seja possível o crescimento e 
o desenvolvimento em longo prazo.
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3.1.3. Mapa Estratégico

O Mapa estratégico é um diagrama que descreve a estratégia da organização. É formado 
por um conjunto de objetivos estratégicos ligados por relações de causa e efeito, distribu-
ídos em 4 (quatro) perspectivas do negócio da organização.

É importante lembrar que a elaboração do mapa estratégico, segundo Kaplan e Norton (1997), 
é um processo que demanda análise estratégica de uma empresa, envolvendo missão, visão 
e objetivos genéricos. Portanto, antes de qualquer aplicação desse mapa, devem ser levados 
em consideração diversos aspectos, como cultura e estratégia da organizacional.

Satisfação do Cliente Crescimento
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Aumentar a
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Figura 2 – Mapa Estratégico do BSC
Fonte: Porter, 1995

Essa ferramenta estratégica é o resultado de muito estudo dos autores Robert Kaplan e Da-
vid Norton. A motivação dos estudiosos era descobrir uma maneira de mensurar os ativos 
empresariais, até então se usava apenas a contabilidade financeira.

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Esta seção apresenta um estudo de caso da empresa Acron Tecnologia: seus objetivos, 
Valores, Missão, Visão e demais elementos necessários à construção do BSC.

4.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A história de sucesso da indústria norte-rio-grandense Acron Tecnologia é marcada pelo 
seu pioneirismo e visão de futuro. É uma empresa reconhecida em todo o setor de sane-
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amento, pela coragem de inovar, pelo tratamento diferenciado oferecido aos cerca de 200 
clientes, entre órgãos públicos e empresas privadas, da sua carteira, pela qualidade dos 
seus equipamentos e pela eficácia das soluções tecnológicas oferecidas. Juntas, as mais 
de 500 estações produzidas e implantadas pela Acron Tecnologia tratam, diariamente, cer-
ca de 1,86 bilhões de litros, entre águas e efluentes, beneficiando uma população de apro-
ximadamente 12,4 milhões de habitantes em 20 estados do país.

A Acron Tecnologia é uma empresa genuinamente potiguar e, hoje, é uma das mais res-
peitas fabricantes nacionais de estações de tratamento de águas e efluentes. A empresa, 
instalada no distrito de Extremos, tem seus equipamentos em operação por todo o Brasil.

A Acron Tecnologia oferece produtos, serviços e apoio técnico adequado para garantir as 
melhores soluções para tratamento de água e efluentes. A empresa é reconhecia no setor 
de saneamento pela capacidade de inovação e pela eficiência das soluções tecnológicas 
oferecidas. O tratamento das águas e efluentes passa por várias etapas, inclusive por sis-
temas desenvolvidos pela própria Acron.

Para manter-se nesse nível de qualificação, a indústria potiguar mantém parcerias com di-
versas empresas de consultoria e desenvolvimento de projetos ligados ao saneamento, cen-
tros de pesquisas de Universidades e fabricantes de equipamentos e softwares, utilizados 
em conjunto com os seus equipamentos nos sistemas que desenvolve, fabrica e implanta.

A Acron Tecnologia desenvolve equipamentos em PRFV, modulares, com modelos que 
atendem às mais diversas capacidades nominais, permitindo composições que atendem 
às necessidades de tratamento de água e efluentes com a melhor relação custo-benefício. 
Uma opção extremamente vantajosa em relação às soluções convencionais ou às soluções 
compactas desenvolvidas com outros materiais.

A Acron Tecnologia oferece completo diagnóstico e formulação de soluções tecnológicas 
adequadas às necessidades de sua empresa: da elaboração do projeto à análise precisa do 
tratamento de águas e efluentes já existente. Através do diagnóstico elaborado, ela traça 
um plano de recuperação e melhoria das estações de tratamento de águas e efluentes, 
utilizando as mais modernas tecnologias que atendem, integralmente, aos requisitos da 
Legislação Ambiental.

Além de desenvolver e fabricar seus próprios equipamentos, a Acron faz a implantação das 
estações de tratamento de águas e efluentes. Isso gera não só economia, mas, também, rapi-
dez e controle absoluto sobre todo o processo, evitando erros e desperdícios. Com a estação 
de tratamento implantada, é necessária uma manutenção periódica, adequada e constante.

A mesma fornece treinamento especializado para os funcionários de sua empresa e opera-
ção assistida por técnicos capacitados.

A Acron é desenvolvida para operação em ambiente PC, oferecendo qualidade, confiabili-
dade, controle e facilidade na operação, possibilitando operar de forma autônoma, isto é, 
sem a interferência do operador, ou, ainda, de forma remota, sendo controlada à distância, 
via internet. Sua abrangência é determinada na fase de projeto, na qual, o sistema permite 
monitorar e controlar não apenas o processo de tratamento, como, também, a qualidade 
da água em todas as fases, a dosagem de produtos químicos e seus estoques, a lavagem 
dos filtros e o sistema de recuperação de águas de lavagem.
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5. ROPOSTA DO MAPA ESTRATÉGICO 
DO BALANCED SCORECARD 
PARA ACRON TECNOLOGIA

O mapa estratégico do Balanced Scorecard é o alinhamento do planejamento estratégico com 
as ações operacionais da empresa, descrevendo sua estratégia através dos objetivos rela-
cionados e distribuídos nas quatro perspectivas, de acordo com os seguintes componentes:

Objetivos Estratégicos: implica a tradução da visão de futuro em objetivos organizados 
em relação de causa e efeito, de forma clara. O mapa da estratégia auxilia a fazer com que 
todos os indivíduos na organização entendam a estratégia e como transformar ativos in-
tangíveis em resultados tangíveis.

Indicadores chave de desempenho: indica como será medido e acompanhado o sucesso 
de cada objetivo.

Metas de longo prazo: trata-se do nível de desempenho esperado ou taxa de melhoria ne-
cessária para cada indicador.

Iniciativas Estratégicas: estas, associadas ao desafio colocado pelas metas de longo prazo, 
dispostas ao longo do tempo, planos de ação e projetos deverão ser estabelecidos, a fim 
de viabilizar o alcance dessas metas. Trata-se de “ações de intervenção” para fazer com que 
as metas sejam alcançadas.

A Acron Tecnologia em Saneamento utiliza alguns indicadores para verificar se as políticas 
propostas, dentro de sua missão e visão, estão sendo executadas a fim de alcançar os ob-
jetivos propostos pela organização. A seguir, mapa estratégico, que evidencia as medidas 
que fazem parte da política de qualidade da Acron Tecnologia:

AUMENTA

O LUCRO

DESENVOLVER

PESSOAS

CAPTAR

TALENTOS

HUMANOS

INVESTIMENTO

EM

QUALIFICAÇÃO

MOTIVAÇÃO DOS

FUNCIONÁRIOS

AMPLIAR O

PORTIFÓLIO

DE SERVIÇOS

MELHORES

CONDIÇÕES

DE TRABALHO

AUMENTAR A

EFICIÊNCIA

NOS PROJETOS

DIMINUIR O TEMPO

DE RESPOSTA AO

CLIENTE

SATISFAZER

OS CLIENTES

REDUÇÃO DE

INADIPLÊNCIA

RETER

CLIENTES

ALVO

AUMENTAR

RECEITA

CAPTAÇÃO DE

NOVOS

CLIENTES

A&
C

CL
I

FI
N

PI

Figura 3 – Mapa Estratégico para implantação do BSC na Acron Tecnologia.
Fonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.
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A partir das mesmas, fez-se, inicialmente, uma classificação dos indicadores, aplicando as 
quatro perspectivas do BSC.

5.1. PERSPECTIVA FINANCEIRA
Esta pesquisa propõe indicadores que permitirão que os usuários da informação vejam que 
a perspectiva financeira contribuirá para melhorar a parte financeira da Acron Tecnologia. O 
objetivo desses indicadores é avaliar tudo que influi sobre o lucro e que se faz considerado 
nesta perspectiva.

Através dessa perspectiva, a estratégia organizacional obterá sucesso, pois indica os ín-
dices de rentabilidade, indicando se a estratégia da Acron e as intervenções adicionam 
valores aos proprietários.

Foram propostos quatro indicadores para essa perspectiva: crescimento da receita, inadim-
plência, margem líquida e redução de custos operacionais.

Perspectiva Financeira

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas

Maior Rentabilidade Crescimento da Receita Avaliar o crescimento da receita 

Reduzir Inadimplência Inadimplência Reduzir o percentual da 
inadimplência

Maior Lucratividade Margem Líquida Gerenciamento de caixa

Redução de Custo Redução de custos operacionais Diminuir os Custos de logísticas

Quadro 1 – Perspectiva Financeira aplicada na Acron Tecnologia
Fonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.

O crescimento da receita, a avaliação das fontes de receitas e seu direcionamento são 
indispensáveis para o sucesso da gestão. Verificamos a necessidade dos dados serem 
detalhados por cada cliente, produto e serviços.

Verifica-se que a inadimplência deixa os empresários desprotegidos, que é preciso antes 
conhecê-la, sabendo quais foram os fatores que a ocasionaram. Com isso, poderão utilizar 
praticas preventivas e, assim, controlá-la.

Na margem líquida, a gestão terá que verificar, junto a sua receita e aos custos variáveis, 
se há realmente a necessidade desses custos variáveis, para uma melhor obtenção de 
margem líquida.

Por ser uma indústria de grande porte, necessita de grandes custos para geração da re-
ceita, no entanto, terá que verificar as ocorrências dos custos. No setor operacional dos 
produtos, que ocorrerá grande parte dos custos, esses são indispensáveis; já no setor 
administrativo, os custos poderão ser diminuídos, racionalizados, desde que não atrapalhe 
o ambiente favorável para os funcionários.

Portanto, a Acron Tecnologia, para atingir as metas propostas por esta perspectiva finan-
ceira, deverá buscar incrementos na sua receita, administrar melhor as despesas, trabalhar 
a redução de inadimplências e verificar os custos variáveis.
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5.2. PERSPECTIVA CLIENTES
A perspectiva clientes possui a finalidade de identificar os segmentos, nos quais, a Acron 
Tecnologia deseja competir. Para esta perspectiva, foram propostos indicadores que irão 
possibilitar aos gestores acompanhar a satisfação dos clientes da Acron Tecnologia.

Foram propostos três indicadores para essa perspectiva: índices de satisfação de clientes, 
retenções de clientes e captação de novos clientes.

Perspectiva Clientes

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas

Satisfação de Clientes Índices de Satisfação de 
Clientes

Investir na proximidade da relação com o 
cliente

Retenção de Clientes Número de Contratos renovados Criar um departamento de apoio ao cliente

Capitação de Novos 
Clientes Número de Contratos realizados Construir o plano de Marketing

Quadro 2 – Perspectiva Cliente aplicada na Acron Tecnologia
Fonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.

É impossível falar em satisfação sem falar em qualidade. Atender aos clientes com qualida-
de é indispensável para diferenciação no mercado. Visando manter um índice de satisfação 
elevado, foi proposto um levantamento, junto aos clientes da Acron Tecnologia, por meio 
dos funcionários, dos problemas existentes. Lembrando que nem todo cliente passa clara-
mente a sua insatisfação.

É importante destacar que, para se manter no mercado, não basta a uma organização 
buscar apenas a satisfação dos seus clientes, mas principalmente buscar superar as 
suas expectativas.

A satisfação do cliente é entendida como um dos principais antecedentes da retenção e da 
lealdade para uma empresa. Assim sendo, para a retenção de clientes na Acron tecnologia, 
será necessária a busca da satisfação destes. Dessa forma, para se evitar a perda de clien-
tes, é necessário buscar soluções personalizadas, de forma mais eficiente, já que, hoje, 
o que estes buscam é qualidade, atendimento diferenciado e redução de custos. Para a 
realização da retenção de clientes, foi proposta a criação de um departamento de apoio ao 
cliente, que tratará, junto com o cliente, a sua satisfação para melhor avaliação da empresa.

Buscando o objetivo de captação de novos clientes, foi proposta a criação de um novo pla-
no de marketing, levando em conta a imagem, a marca e as necessidades imediatas, que 
são extremamente importantes para o mercado em constante mutação. Lembrando que o 
setor administrativo da Acron Tecnologia tem que estar com os olhos voltados para dentro 
da empresa e para o mercado externo.

5.3. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Essa perspectiva irá fornecer à Acron Tecnologia diretrizes para que se alcancem os objeti-
vos, possibilitando a identificação das necessidades até a satisfação dos clientes. A melhoria 
dos processos internos no presente é o indicador chave do sucesso financeiro no futuro.
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Foram propostos três indicadores para essa perspectiva: diminuição do tempo de resposta 
ao cliente, satisfação dos funcionários e melhores condições de trabalho.

Perspectiva Processos Internos

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas

Diminuir o tempo de Resposta 
ao cliente

Tempo que demoramos a dar 
resposta aos clientes

Implementar o controle de recursos 
para a responta junto ao cliente

Satisfação dos Funcionários Satisfações internas 
Funcionários 

avaliar satisfação dos funcionários 
por meio de pesquisa 

Melhores condições de 
trabalho

infra-estrutura de sistemas – 
administração

melhorar as condições de trabalho 
para os funcinários

Quadro 3 – Perspectiva Processos Internos aplicada na Acron 
TecnologiaFonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.

A redução do tempo em torno dos questionamentos do cliente é de importância funda-
mental, pois, a partir daí, é possível aprimorar a necessidade cobrada do cliente com as 
melhoras a serem implementadas internamente na Acron Tecnologia. Quanto mais rápido 
solucionarmos os problemas, mais estaremos garantindo a permanência do cliente na em-
presa, bem como adaptando as mudanças necessárias para o sucesso externo.

Quanto à satisfação dos funcionários, é necessário verificar se a Acron Tecnologia tem as 
condições de fazer com que seus funcionários realizem as tarefas, e as faça com satisfa-
ção. Foi proposto que deverá ser mantido um bom relacionamento entre colaboradores e 
gerentes, sempre conservando o respeito em seus postos, solicitando mais o comprome-
timento de todos nas decisões pertinentes ao seu setor de trabalho.

Melhores condições de trabalho para a equipe da Acron Tecnologia proporcionarão bem-es-
tar, refletindo na realização do trabalho. Propomos uma pesquisa entre os funcionários para 
avaliar as condições de trabalho da Acron Tecnologia, tendo em vista possíveis melhoras.

5.4. PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Através desta perspectiva, pode-se analisar a estrutura da empresa, medindo-se sua capa-
cidade de crescimento, aplicando as determinadas metas de planejamento.

Foram propostos três indicadores para essa perspectiva: motivação dos funcionários, per-
manência de pessoal e treinamentos.

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas

Melhorar o desempenho Motivação dos funcionários Participação dos funcionários na 
melhoria da empresa

Evitar rotatividade Permanências de pessoal Identificar o tempo médio de casa

Investimento em qualificação Treinamentos Qualificar seus funcionários 

Quadro 4 – Perspectiva Aprendizado e Crescimento aplicada na Acron Tecnologia
Fonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.
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A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica qual a infraestrutura necessária 
para a empresa crescer e melhorar em longo prazo, pois a intensa competição do mer-
cado exige das organizações um desenvolvimento contínuo dos produtos e processos 
existentes e habilidade para introduzir novos produtos no mercado. Para isso, foi pro-
posto à Acron Tecnologia investir na reciclagem de funcionários, no aperfeiçoamento 
da tecnologia da informação e dos sistemas e no alinhamento dos procedimentos e 
rotinas na organização.

Para que o pessoal permaneça mais tempo na empresa, é preciso que se tenha uma coo-
peração entre ambos (empresa e funcionário). É importante que a empresa esteja sempre 
verificando se os salários estão compatíveis com a função exercida e fazendo reuniões para 
que se possa perceber o grau de satisfação dos funcionários.

Foi proposto que Acron Tecnologia tenha uma melhor política de recursos humanos. A em-
presa terá que investir em mais treinamentos, arcando com os gastos, e fazer um processo 
de seleção para manter uma mão-de-obra qualificada, exigindo uma escolaridade adequa-
da para um bom desempenho na função exercida. Essa qualificação de seus funcionários 
será um grande investimento em sua empresa, pois um funcionário qualificado e satisfeito 
terá um atendimento mais ágil e satisfatório, o que, certamente, garantirá o retorno de seus 
clientes à empresa.

6. MAPA ESTRATÉGICO APLICADO 
NA ACRON TECNOLOGIA

O mapa estratégico ajudará a Acron tecnologia visualizar, de forma clara e objetiva, as suas 
estratégicas, de forma a desenvolver um painel de demonstre, através de medidas, a situ-
ação organizacional antes, durante e depois da execução do serviço e venda dos produtos. 
Essas medidas de ação ou direcionadores de desempenho serão projetadas para medir as 
atividades que conduzem aos resultados desejados.

Os fatores prioritários para o sucesso da Acron tecnologia devem ser considerados no 
planejamento estratégico e incorporados no planejamento operacional, fazendo parte do 
dia a dia da instituição.

Perspectiva Financeira

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas Peso

Maior Rentabilidade Crescimento da Receita avaliar o crescimento da receita 40%

Reduzir Inadiplência Inadimplência reduzir o percentual da 
inadimplência 20%

Maior Lucratividade Margem Líquida gerenciamento de caixa 10%

Redução de Custo Redução de custos operacionais Diminuir os Custos de logísticas 30%

Total da Perspectiva Financeira 100%
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Perspectiva Clientes

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas Peso

Satisfação de Clientes Índices de Satisfação de Clientes Investir na proximidade da 
relação com o cliente 50%

Retenção de Clientes Número de Contratos renovados Criar um departamento de apoio 
ao cliente 30%

Capitação de Novos 
Clientes Número de Contratos realizados Construir o plano de Marketing 20%

Total da Perspectiva Clientes 100%

Perspectiva Processo Internos

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas Peso

Diminuir o tempo de 
Resposta ao cliente

Tempo que demoramos a dar 
resposta aos clientes

Implementar o controle de 
recursos para a responta junto 
ao cliente

30%

Satisfação dos 
Funcionários

Satisfações internas 
Funcionários 

avaliar satisfação dos 
funcionários por meio de 
pesquisa 

40%

Melhores condições de 
trabalho

infra-estrutura de sistemas – 
administração

melhorar as condições de 
trabalho para os funcinários 30%

Total da Perspectiva Processos Internos 100%

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Iniciativas Peso

Melhorar o desempenho Motivação dos funcionários Participação dos funcionários 
na melhoria da empresa 50%

Evitar rotatividade Permanências de pessoal Identificar o tempo médio de 
casa 10%

Investimento em 
qualificação Treinamentos Qualificar seus funcionários 40%

Total da Perspectiva Aprendizado e Crescimento 100%

Quadro 5 – Mapa Estratégico aplicado na Acron Tecnologia
Fonte: dados elaborados pelas autoras, 2010.

Portanto, diante do apresentado, apesar da Acron tecnologia possuir diversos sistemas de 
informação, a utilização do Balanced Scorecard trará uma sistematização e mensuração 
dessas informações, com as diversas perspectivas apresentadas: Financeira, cliente, pro-
cesso interno e aprendizado e crescimento, permitindo o planejamento mais eficaz da sua 
gestão, possibilitando o estabelecimento de metas e o confronto dos resultados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do Balanced Scorecard na Acron Tecnologia, como modelo de gestão estra-
tégica, permitirá a esta o acompanhamento mais eficaz de suas seguintes dimensões de 
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negócio: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento, através do 
estabelecimento de metas operacionais, com o devido acompanhamento de sua realização.

A Acron Tecnologia passará a ter uma visão estratégica, com a implantação do Balanced 
Scorecard, aumentando o seu controle de gestão em curto prazo, através dos indicadores 
propostos, agregando conhecimentos para melhorar o desempenho gerencial da organiza-
ção, oferecendo melhores serviços aos seus clientes.

O Mapa Estratégico elaborado para a indústria Acron Tecnologia irá servir como apoio para 
analisar os indicadores estabelecidos para as quatro perspectivas do Balanced Scorecard, 
que serão utilizadas pela empresa, dando a ela uma visão mais abrangente do seu empre-
endimento e dos benefícios que ele irá proporcionar.

Foi elaborado um modelo de planilha baseado nas quatro perspectivas, que servirá para a 
implantação do Balanced Scorecard na Acron tecnologia. Essa planilha traduz os indicado-
res propostos para a mesma e, com essa ferramenta, a Acron Tecnologia poderá realizar 
o acompanhamento das metas estabelecidas, contribuindo com informações relevantes 
para um bom gerenciamento, podendo este, posteriormente, ser implementado no sistema 
informatizado da empresa.
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Resumo: Este artigo trata de um estudo de caso acerca do gerenciamento dos custos na empresa 
Amarantegás a fim de verificar como esse gerenciamento dos custos pode contribuir para um 
melhor resultado da organização. O estudo objetiva proporcionar ao administrador um diagnósti-
co de todos os gastos que contribuem no resultado da entidade para, assim, possibilitar-lhe um 
melhor gerenciamento dos mesmos. O problema, portanto, consiste saber como o gerenciamento 
dos custos pode contribuir para o resultado da empresa no período de janeiro de 2009 a dezem-
bro de 2010. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a bibliográfica e a documental. Foi realizada 
a análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial e DRE, e a 
segregação de todos os custos e despesas para identificar os gastos relevantes no resultado da 
empresa. Para estudo, tomou-se como amostra o botijão de 13kgs, devido apresentar maior índi-
ce de vendas da receita total. Através da elaboração da Demonstração do Resultado, em formato 
de contribuição, foi constatado que a empresa tem capacidade de desenvolver suas operações, 
atingindo um nível de rentabilidade considerável para o ramo de atividade.

Palavras-chave: gestão de custos; demonstrações contábeis; custos; DRE; margem de contribuição.

MANAGEMENT COSTS AS A FACTOR IN THE RESULT OF 
THE CONTRIBUTION OF ORGANIZATION: A CASE STUDY

Abstract: This article deals with a case study about the management of the company Amarantegás 
in order to see how this cost management can contribute to a better outcome of the organization. 
The study aims to provide the administrator with a diagnosis of all expenses that contribute to the 
result of the entity, thus enabling you to better manage them. The problem therefore is how ma-
nagement costs can contribute to the company’s result for the period January 2009 to December 
2010. The research techniques used were bibliographic and documentary. We performed vertical 
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and horizontal analysis of financial statements, balance sheet and income statement, and the 
segregation of all costs and expenses of identifying the relevant expenses the company’s results. 
For the study, was taken as the sample canister 13kgs, because sales have a higher rate of total 
revenue. Through the preparation of the Statement of Income, in the form of contribution, it was 
found that the company has the capacity to develop its operations, reaching a significant level of 
profitability for the industry.

Keywords: Cost management. Financial statements. Costs. DRE. Contribution margin.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo de caso tem por objetivo demonstrar a importância e a finalidade do gerenciamen-
to dos custos para a empresa Amarantegás, descrevendo o comportamento desses custos, 
para que, assim, o empresário possa ser auxiliado quanto à melhor forma de gerenciamento 
dos negócios, considerando um período de dois anos, de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.

Gerir custos é um desafio, em particular para micro e pequenas empresas, pois objetiva 
evidenciar os custos de tal forma que possam ser elaborados instrumentos de planeja-
mento e controle, que tragam informações que ajudem os empresários a administrar suas 
empresas de forma mais eficiente e eficaz.

A empresa objeto de estudo possui como atividade econômica a comercialização de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha. A empresa está situada 
no Município de São Gonçalo do Amarante e é registrada legalmente de acordo com a lei 
do microempresário individual.

Observando que os custos têm se destacado como um fator limitativo para a empresa 
Amarantegás, percebemos a necessidade de um gerenciamento desses custos na organi-
zação. Para continuar competindo no mercado, a empresa Amarantegás necessita de uma 
ferramenta que auxilie aos gestores a tomar decisões, possibilitando um melhor desenvol-
vimento da organização.

Dessa forma, surge a seguinte questão: como o gerenciamento dos custos pode contribuir 
positivamente para o resultado da empresa Amarantegás?

Consideramos as seguintes hipóteses:

H1 – Os custos impactam os resultados da organização; H2 – É possível verificar quais são 
os gastos mais relevantes para organização; H3 – A Demonstração do Resultado em forma-
to de contribuição permitiria um melhor o controle dos custos da empresa objeto de estudo.

A pesquisa teve por objetivo central conhecer como o gerenciamento dos custos pode 
contribuir para o resultado da empresa Amarantegás. Também pretende diagnosticar como 
a empresa gerenciou seus custos no período de 2009 a 2010; Identificar os gastos da 
empresa no período de 2009 a 2010 e, por fim, analisar como o controle dos custos pode 
contribuir para um melhor resultado da organização.

A contabilidade de custos tem por objetivo evidenciar os custos de uma entidade, de maneira 
que possa ser administrada de forma correta. Considerando os custos como um fator limita-
tivo para a empresa objeto de estudo, é de grande importância a elaboração de um levanta-
mento desses custos para que a empresa possa se desenvolver, cada vez mais, no mercado.

A principal contribuição desta pesquisa será demonstrar que um gerenciamento adequado dos 
custos para micro e pequenas empresas contribui positivamente para o resultado das organizações.
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2. METODOLOGIA
O método de pesquisa que utilizamos foi o estudo de caso ou método monográfico, 
que permitiu um conhecimento aprofundado do objeto de estudo. De acordo com An-
drade (2010, p.122), “o método monográfico consiste no estudo de determinados indi-
víduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade 
de obter generalizações”.

Neste estudo, utilizamos a pesquisa exploratória, envolvendo um levantamento de dados 
sobre o assunto de gerenciamento dos custos, em especial por meio das principais de-
monstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), 
fornecidas pela empresa Amarantegás.

3. A CONTABILIDADE
Nesta sessão, abordaremos os principais aspectos relacionados ao estudo da contabilida-
de com ênfase na tomada de decisões.

A) Contabilidade Geral ou Financeira

A contabilidade geral, também denominada contabilidade financeira, tem o objetivo de eviden-
ciar os registros dos fatos ocorrentes nas organizações, através de escriturações e demons-
trações, para elaboração de relatórios que venham auxiliar no processo decisório da entidade.

De acordo com Ferrari (2010, p.1), “contabilidade é a ciência que tem por objeto o patrimô-
nio das entidades e por objetivo o controle desse patrimônio, com a finalidade de fornecer 
informações a seus usuários”.

Silva (2006) afirma que a contabilidade é responsável pelo registro, acumulação, resumo, co-
leta de dados e interpretação dos aspectos que refletem nos campos econômico, financeiro 
e patrimonial, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas de todo segmento empresarial.

Ferrari (2010, p.2) ressalta que “controlar o patrimônio sob aspecto estático significa con-
trolar sua posição em dado momento. Controlar sob o aspecto dinâmico significa controlar 
suas mutações qualitativas e quantitativas”.

A contabilidade fornece informação estruturada de natureza econômica, financeira e de 
produtividade social aos usuários internos e externos da entidade.

Crepaldi (1999, p.19) afirma que “contabilidade é o método econômico-administrativo de 
apuração do resultado da gestão da entidade e controle do seu patrimônio”. Do ponto 
de vista do autor mencionado, a contabilidade tem como função básica coletar, registrar, 
resumir, interpretar dados e fenômenos que afetam a situação patrimonial, financeira e 
econômica das organizações.

A contabilidade é um sistema de informações disponíveis aos seus usuários internos e exter-
nos, que pode auxiliar o empresário a tomar as decisões no ambiente interno da organização.

Relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela 
contabilidade. Objetiva relatar às pessoas que se utilizam da contabilidade (usu-
ários da contabilidade) os principais fatos registrados pela contabilidade em 
determinado período. (MARION, 2006, p. 39).
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A utilidade dos relatórios contábeis para seus usuários é de extrema importância, pois, 
através deles, poderá ser identificada a situação econômico-financeira da entidade, eviden-
ciando a capacidade da empresa de gerar lucros e outras informações necessárias para a 
tomada de decisão.

 i. Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são o meio pelo qual se obtém informações da empresa, 
tendo em vista a necessidade de analisar seu andamento, as quais são importantes para 
extrair dados. Têm como objetivo auxiliar na tomada de decisões dentro da organização, 
sendo necessária a análise das demonstrações, fazendo referência comparativa aos exercí-
cios anteriores. Nesta sessão, abordaremos as duas principais demonstrações contábeis: 
o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício.

Para Marion (2006, p. 42), o balanço patrimonial “reflete a posição financeira em de-
terminado momento, normalmente no fim do ano ou de um período prefixado”. Silva 
(2007, p. 94) afirma que “o balanço retrata a posição patrimonial da empresa em de-
terminado momento”.

Segundo Ferrarí (2010, p. 550), a “DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é a 
demonstração contábil que tem por objetivo evidenciar a situação econômica da entidade, 
isto é, apuração do lucro ou prejuízo”.

De acordo com Iudícibus et al (2009), a DRE é composta por receitas e despesas para que 
seja obtido um resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Isto é, demonstra o resultado das ope-
rações da empresa, formado por um determinado período, apurado a cada exercício social.

 ii. Demonstração do Resultado em Formato de Contribuição

A demonstração de resultado em formato de contribuição é uma demonstração de resul-
tado financeira transformada em uma demonstração com enfoque de contribuição, a qual 
separa os custos em fixos e variáveis.

Segundo Brewer (2007), a demonstração de resultado tradicional nos mostra os custos 
organizados por função; ao passo que a demonstração com enfoque de contribuição revela 
os custos organizados por comportamento (fixos e varáveis).

Na demonstração de resultado com enfoque de contribuição, o gestor visualiza a margem de 
contribuição da empresa, ou seja, o valor que a organização dispõe para cobrir os custos fixos.

A Margem de Contribuição, conceituada como diferença entre Receita e soma 
de Custo e Despesa Variáveis, tem a faculdade de tornar bem mais facilmente 
visível a potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui 
para, primeiramente, amortizar os gatos fixos e, depois, formar o lucro propria-
mente dito. (MARTINS, 2003, p.185).

Portanto, concluímos que a margem de contribuição, evidenciada na demonstração de 
resultado em formato de contribuição, expressa, de forma clara, a situação da empresa 
para fins gerenciais.
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B) Contabilidade Gerencial

A contabilidade gerencial, por sua vez, é fundamental para os gestores na tomada de deci-
são e controle nas organizações.

De acordo com vários autores (ATKINSON et al 2008, IUDÍCIBUS, 2009), a contabilidade 
gerencial é o processo de identificar, mensurar, relatar e analisar as informações sobre os 
eventos econômicos da organização e está voltada para fins internos à organização.

Portanto, a contabilidade gerencial tem a função de controlar o desempenho operacional 
e fornecer informações financeiras e operacionais. Especificamente, fornece informações 
econômicas ao público interno, como gerentes, funcionários e executivos.

C) Contabilidade Gerencial x Contabilidade Financeira

Um dos fatores que diferem a contabilidade gerencial da contabilidade financeira é quanto 
aos seus usuários. Enquanto a gerencial é voltada para os usuários internos da organiza-
ção, a contabilidade financeira, além de ser legalmente obrigatória, está focada para os 
agentes externos da empresa. Na contabilidade gerencial, os relatórios são elaborados, em 
particular, por segmentos. Diante de tal afirmação, os gestores necessitam de dados rele-
vantes para a tomada de decisão. A relação entre as contabilidades financeira e gerencial 
encontra-se ilustrada na figura 1.

Contabilidade Financeira

Usuários Externos e
Administração

Demonstrações 
Financeiras

Objetivo

Entidade empresarial

Preparadas
periodicamente

Preparadas conforme os
princípios fundamentais da

contabilidade (PFCs)

Contabilidade Gerencial

Administração

Relatórios
Gerenciais

Objetivo e subjetivo

Entidade empresarial
ou segmento

Preparados de acordo com
as necessidades gerenciais

Preparados
periodicamente ou quando

necessário

Figura 1 – Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial
Fonte: Warren et al, 2008.

De acordo com Brewer (2007), enquanto a contabilidade gerencial possui uma visão de 
futuro, a financeira analisa o passado. Isto é, a primeira apresenta relatórios com projeções 
do futuro para o administrador e esta última analisa as demonstrações contábeis já conta-
bilizadas no passado.

D) Contabilidade de Custos

A contabilidade de custos é um dos instrumentos mais utilizados para a gestão empresarial.
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Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e in-
formar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de gerar infor-
mações precisas e rápidas para a administração, para a tomada de decisões. 
É voltada para a análise de gastos da entidade no decorrer de suas operações 
(CREPALDI, 2009, p.2).

“A contabilidade de custos tem duas funções relevantes: o auxilio ao Controle e a ajuda às 
tomadas de decisões”, como afirma Eliseu Martins, (2003, p.21). A contabilidade de custos é 
responsável pela mensuração monetária dos estoques e do resultado da organização, poden-
do ser realizado o estudo dos gastos elaborados pela empresa ao longo de suas operações.

 i. Classifi cação dos Custos quanto a sua aplicabilidade

Os custos são classificados, quanto a sua aplicabilidade, de diversas maneiras. De acordo 
com Padoveze (2006, p.17), “custos são os gastos, que não são investimentos, necessá-
rios para fabricar os produtos da empresa. São os gastos, efetuados pela empresa, que 
farão nascerem os seus produtos”.

Os custos podem ser definidos como os gastos executados pela empresa, desde a aquisi-
ção do produto até a comercialização do mesmo. Os custos são classificados de diferentes 
formas, de acordo com a sua aplicabilidade:

Diretos ou primários – consistem nos materiais diretos usados na fabricação do 
produto e mão-de-obra direta. Indiretos – necessitam de aproximações, isto é, 
algum critério de rateio, para serem atribuídos aos produtos. De transformação 
– consistem no esforço agregado pela empresa na obtenção do produto (BRU-
NI; FAMÁ, 2010, p.29-30).

Os custos diretos ou primários são aqueles que estão diretamente relacionados à produ-
ção, por exemplo, a mão-de-obra direta; os indiretos são todos os custos que não são 
alocados à produção; e os de transformação representam o valor do esforço da própria 
entidade na elaboração do produto.

 ii. Classifi cação dos custos quanto ao seu comportamento

O comportamento dos custos em relação ao volume permite analisar as variações nos 
custos totais e unitários, em relação a alterações do nível de atividade. Em razão de tais dis-
tinções, quanto a sua variabilidade, Brewer (2007) classifica os custos em variáveis e fixos.

O custo variável é aquele que se altera de acordo com o volume produzido, com variações 
do nível de atividade. Em uma empresa comercial, o nível de atividade pode ser expresso 
pelo número de unidades vendidas, por horas trabalhadas, entre outros; em face que os 
custos variáveis são representados no custo dos produtos vendidos, comissão de vendas 
e custos de faturamento.

Brewer (2007, p.38) destaca que “quando dizemos que um custo é variável, queremos dizer 
que o custo total sobe ou desce quando o nível de atividade se eleva ou cai”. O custo fixo é 
o que não se altera diante do nível de atividade, ou seja, os custos fixos totais permanecem 
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constantes. Apesar de serem definidos como fixos, os custos podem ser modificados de 
acordo com o volume de vendas, levando em consideração termos unitários.

Hoji (2010, p.350) confirma, dizendo que “o valor total dos CDFs (Custos e Despesas 
Fixos) não varia proporcionalmente à quantidade de produção, permanecendo fixo, inde-
pendentemente do nível de atividade”.

De um modo geral, os custos fixos são aqueles cujo total permanece constante em relação 
ao volume produzido, ou seja, são custos que existem independentemente do volume de 
atividade da empresa.

 iii. Classifi cação de custo para tomada de decisão 

É necessário que o administrador faça uma separação minuciosa dos custos fixos e variá-
veis para auxiliá-lo na tomada de decisão.

De acordo com Padoveze (2006), para a tomada de decisão, deve-se, necessariamente: 
verificar a lucratividade dos produtos existentes na empresa para se diagnosticar se há via-
bilidade de inserir novos produtos, de manter os produtos atuais ou eliminar os produtos 
deficitários; visualizar a rentabilidade da compra de terceiros; construir modelos decisórios 
para fins de investimento de capital e organização das estratégias de formação de preço de 
venda e análise dos preços da concorrência.

 iv. Métodos de Custeamento 

Os gestores empresariais buscam informações que identifiquem o custo unitário dos produ-
tos e serviços oferecidos pela empresa para auxiliá-los no processo de tomada de decisão.

Segundo Padoveze (2006, p.76), “método é o fundamento teórico mais importante na con-
tabilidade de custos”. Depois de estabelecido o método adequado para a empresa, todos 
os processos decisórios deverão ter por base o método adotado.

De acordo com Padoveze (2006), o método de custeamento é a metodologia utilizada que 
identifica os gastos que devem fazer parte da apuração do custo unitário dos produtos e 
serviços finais. Dessa forma, Padoveze (2006) classifica os métodos de custeio em: diretos 
ou variáveis; e por absorção.

Conforme Bruni e Famá (2010, p.164), “o custeio variável trata especificamente da 
análise de gastos variáveis – diretos ou indiretos, custos ou despesas – e sua compa-
ração com as receitas”.

O custeio variável está diretamente relacionado com a análise de decisões referentes a 
custos e preços, visto que somente gastos variáveis são considerados no processo de 
formação dos custos dos produtos.

Segundo Padoveze (2006), esse método é cientificamente recomendável para todos os 
propósitos de previsões e tomada de decisão, pois não é necessário nenhum cálculo mé-
dio, visto que, ao utilizar apenas elementos variáveis, é definido perfeitamente o valor uni-
tário para cada unidade de produto.
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Em contrapartida, no método de custeio por absorção, para apuração do custo unitário 
dos produtos, são levados em conta todos os gastos do processo produtivo. Segundo Hoji 
(2010), o custeio por absorção “é o método que apropria aos produtos todos os gastos que 
contribuem para sua produção, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade”.

 v. Análise da Relação entre Custo, Volume e Lucro – CVL 

Do ponto de vista de Hoji (2010), a análise da relação entre custo, volume e lucro tem como 
objetivo identificar o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em que o resultado das receitas 
menos despesas variáveis seja igual às despesas fixas, ocasionando um lucro igual a zero. 
Brewer (2007, p.190) afirma que “como a análise CVL ajuda os administradores a entender as 
inter-relações de custo, volume e lucro, ela é uma ferramenta vital na maioria das decisões”.

A relação custo-volume-lucro se destaca, notadamente, como um fator importante no am-
biente interno da organização.

 vi. Ponto de Equilíbrio

Segundo Brewer (2007), o ponto de equilíbrio pode ser calculado através do método da 
equação ou o método da margem de contribuição.

O método da equação está relacionado com a demonstração de resultado em formato 
de contribuição. Essa demonstração pode ser representada através da equação de-
monstrada na figura 1.

Lucro = (Vendas – Despesas Variáveis) – Despesas Fixas

Figura 1 – Fórmula do método da equação
Fonte: Brewer, 2007 (Adaptação: As autoras)

O método da margem de contribuição é uma forma mais simples de demonstrar qual o 
ponto de equilíbrio da organização. A fórmula demonstrada na figura 2 retrata quantas 
unidades devem ser vendidas para alcançar o ponto de equilíbrio.

Ponto de equilíbrio

Em unidades =   _______Despesas Fixas Totais____

Vendidas   Margem de Contribuição por unidade

Figura 2 – Fórmula do método do ponto de equilíbrio
Fonte: Brewer, 2007 (Adaptação: As autoras)

Atkinson (2008, p.192) afirma que “a análise do ponto de equilíbrio determina o volume 
de produção em que o lucro do negócio é igual a zero”. No gráfico 1, apresentamos a vi-
sualização do ponto de equilíbrio a partir da receita total de vendas, custos fixos, custos 
variáveis, custo total, o lucro e a interseção da receita total de vendas com o custo total.
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Gráfi co 1 – Ponto de equilíbrio
Fonte: Atkinson et al, 2008

Martins (2003) classifica o ponto de equilíbrio de três formas: contábil, econômico e financeiro.

O ponto de equilíbrio contábil é aquele em que a margem de contribuição totaliza o valor 
para cobrir os custos fixos, isto é, o ponto em que, contabilmente, o resultado é nulo.

O ponto de equilíbrio econômico será obtido quando o total das margens de contribuição 
for superior aos custos fixos, ocasionando um lucro mínimo desejado, lucro este estabele-
cido pelo administrador da entidade.

Por fim, o ponto de equilíbrio financeiro está representado pela diferença entre os custos 
fixos e desembolsos fixos, não afetados no caixa, dividida pela margem de contribuição to-
tal. Esse ponto de equilíbrio é diferente dos demais, visto que há uma diminuição de valores 
referente a desembolsos não equivalentes de caixa, por exemplo, a depreciação.

 vii. Margem de Contribuição

A margem de contribuição se revela útil, posto que disponibiliza dados sobre o potencial 
de lucro da empresa. Segundo Bruni e Famá (2010), o conceito de margem de contribuição 
surge da análise comparativa entre os gastos variáveis e as receitas. Em face disto, é o ex-
cesso de vendas sobre custos e despesas variáveis. Consiste em demonstrar a receita de 
vendas de forma que, diminuindo o custo variável, ocasione uma margem de contribuição 
elevada para cobrir os custos fixos.

A margem de contribuição também pode ser expressa como porcentagem das vendas. De 
acordo com Warren (2008, p.98), “o índice da margem de contribuição mede o efeito sobre 
o lucro operacional originado pelo aumento ou diminuição no volume de vendas”.

Portanto, o índice demonstra a porcentagem da margem de contribuição por unidade mo-
netária de vendas existente para cobrir os custos fixos e obter lucro operacional. O índice 
da margem de contribuição pode ser calculado conforme o disposto na figura 3.
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Índice da Margem de Contribuição =          Vendas – Custos Variáveis 
(IMC)      Vendas

Figura 3 – Índice da margem de contribuição
Fonte: Warren et al, 2008 (Adaptação: As autoras)

Dessa forma, o índice da margem de contribuição é a diferença entre as vendas e custos 
variáveis, dividida pelas vendas.

 viii. Custos como Ferramenta para Gestão

Entender o comportamento dos custos é vital para a tomada de decisões dos gestores, 
porque uma das principais metas da contabilidade gerencial é o controle dos custos.

De acordo com Leone (2009), a gestão de custos surge da necessidade dos gestores, já 
que lhes são indispensáveis informações de custos precisas, confiáveis e autênticas para 
auxiliar a gerência. O administrador deve planejar, controlar e administrar o desenvolvi-
mento das operações, objetivando a determinação da rentabilidade e do desempenho das 
diversas atividades da entidade.

Partindo do ponto de vista que o controle organizacional é essencial para a continuidade 
das organizações, Atkinson et al (2008, p. 581) define o controle como “o conjunto de 
métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória para 
alcançar seus objetivos”. Com isso, o controle de uma entidade é obtido por meio do feed-
back, o qual indica se as operações estão se desenvolvendo conforme o planejado.

O controle de uma organização é feito por meio de monitoramento, avaliação e controle do 
desempenho para que seus objetivos sejam alcançados. O controle dos custos significa ter 
o real conhecimento dos custos de uma empresa, analisando se estão dentro do que foi 
planejado e tomando as decisões necessárias para uma possível correção. Dessa forma, 
Martins (2003, p.305) afirma que “a empresa tem Controle dos seus Custos e Despesas 
quando conhece os que estão sendo incorridos, verifica se estão dentro do que era espera-
do, analisa as divergências e toma medidas para correção de tais desvios”.

Portanto, a contabilidade de custos é utilizada como ferramenta de gestão para sinalizar 
a situação em que a empresa se encontra, no que diz respeito aos setores operacional, 
econômico e financeiro.

E) A Importância de um sistema de informações gerenciais de custos

O desenvolvimento de um sistema de informações gerenciais de custos em uma empresa 
é de vital importância para os gestores na tomada de decisão.

Será sempre necessário que a organização esteja bem definida, que suas atribuições se-
jam bem caracterizadas e identificadas com centros de responsabilidade, que as linhas de 
subordinação sejam visíveis, isto é, é imprescindível que a Contabilidade de Custos saiba 
“quem é quem” dentro da Empresa. (LEONE, 2009, p.31).

É importante que a empresa saiba diferenciar os custos de cada setor, pois irá possibilitar aos 
gestores a identificação de informações relevantes, contribuindo para a tomada de decisão.
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De acordo com Silva (2007), o sistema de informação gerencial se define através da ordena-
ção das informações necessárias para o gerenciamento dos negócios atuais e para os planos 
futuros. Para não ocorrer uma sobrecarga das atividades na organização e para um controle 
das funções, é necessário definir o tipo de informação que cada colaborador pode ter acesso.

No entanto, para manter um sistema de informações de custos, é indispensável planeja-
mento e controle dentro da organização; o planejamento diz respeito ao desenvolvimento 
de estratégias, enquanto o controle está relacionado com a implantação das estratégias.

De acordo com Leone (2009), os sistemas de custos se destinam a colher e receber dados, 
organizá-los e analisá-los, gerando informações gerenciais de custos, com o intuito de 
auxiliar os vários níveis da gestão empresarial na tomada de decisão.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 
DO SETOR DA PESQUISA E 
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

No ramo comercial no qual se insere a Empresa Amarantegás, os distribuidores se dividem 
por classes, dependendo da capacidade de GLP que é armazenado na empresa. E, com 
base nessa informação, é distribuída a quantidade de extintores. A Amarantegás está inse-
rida na classe IV, comportando 960 GLP’s, equivalente a 12.480 Kg.

Hoje, está trabalhando com GLP envasado nas variações de 5, 8, 13, 20 e 45 kg, fornecidas 
pela Distribuidora Liquigás, que faz parte das empresas do grupo Petrobrás, internacional-
mente reconhecido e valorizado.

Seu público-alvo constitui-se de donas e donos de casa, ou seja, pessoas encarregadas 
das atividades do lar, até proprietários de micro-negócios, que necessitam de GLP para 
desenvolver suas atividades, é o caso de bares, restaurantes, padarias, entre outros; co-
mercializando em média sete mil GLP’s mensalmente.

A) Coleta, Interpretação e Análise dos dados

Neste capítulo, identificaremos os caminhos para um melhor gerenciamento dos custos na 
empresa Amarantegás, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.

 i. Segregação dos Custos

Observamos que a empresa objeto de estudo não possui um controle adequado do ge-
renciamento dos custos, sendo assim, suas decisões ocorrem sem um embasamento no 
controle de custos. Diante disso, devemos, a princípio, identificar a classificação dos gastos 
mais adequada, visto que se refere a uma empresa comercial. Com isso, será classificada 
quanto a sua aplicabilidade, sendo realizada a segregação dos gastos em diretos e indiretos.

Na tabela 1, evidenciamos os gastos diretos e indiretos da empresa nos anos de 2009 e 2010.
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TABELA DOS GASTOS DIRETOS E INDIRETOS

GASTOS INDIRETOS ANO 2009 ANO 2010

DESPESAS COM PESSOAL R$     107.409,70 R$     158.995,01

ENCARGOS COM PESSOAL R$       41.331,73 R$       58.272,51

PROLABORES R$       12.600,00 R$       12.600,00

PROMOÇÕES E PROPAGANDAS R$         3.300,00 R$         8.300,00

DESPESAS GERAIS R$     191.939,04 R$     242.819,71

DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$       46.197,95 R$       38.030,41

DESPESAS FINANCEIRAS R$       23.859,86 R$       25.088,27

TOTAL DOS GASTOS DIRETOS R$     426.638,28 R$     544.105,91

GASTOS DIRETOS ANO 2009 ANO 2010

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA R$  2.636.045,77 R$  1.923.694,16

TOTAL DE GASTOS DIRETOS R$  2.636.045,77 R$  1.923.694,16

TOTAL DOS GASTOS R$  2.636.045,77 R$  1.923.694,16

Tabela 1 – Gastos diretos e indiretos: 2009 e 2010 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011

A organização possui como gasto direto somente o custo da mercadoria vendida (CMV), 
pois se refere a um gasto que está diretamente ligado ao produto; já os gastos indiretos 
são aqueles necessários para a manutenção e continuidade da empresa. Vale salientarmos 
que as informações dos gastos apresentados na tabela 1 foram extraídas da demonstração 
do resultado do exercício dos referidos anos.

Posterior à classificação dos gastos, devemos identificar o quanto cada gasto representa, 
com relação ao total, no ano de 2009.

Na tabela 2, demonstraremos todos os gastos da empresa durante o ano de 2009.

GASTOS DIRETOS E INDIRETOS 2009

DESPESAS COM PESSOAL 3,51% R$     107.409,70

ENCARGOS COM PESSOAL 1,35% R$       41.331,73

PROLABORES 0,41% R$       12.600,00

DESPESAS GERAIS 6,27% R$     191.939,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1,51% R$       46.197,95

DESPESAS FINANCEIRAS 0,78% R$       23.859,86

PROMOÇÕES E PROPAGANDAS 0,11% R$         3.300,00

CMV 86,07% R$  2.636.045,77

TOTAL 100,00% R$  3.062.684,05

Tabela 2 – Gastos Diretos e Indiretos: Ano 2009
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelos autores, 2011
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A despesa com pessoal inclui salários com funcionários, férias, décimo terceiro salário, 
aviso prévio e fardamento, representando 3,51% de todos os gastos; os encargos com 
pessoal abrangem os tributos devidos aos funcionários, simbolizando 1,35%; o pró-labore 
corresponde ao salário destinado à direção da empresa, importando em 0,41%; nas despe-
sas gerais, estão aluguel, água, energia, telefone, combustíveis, entre outros gastos neces-
sários para o funcionamento da empresa, representando 6,27%; as despesas tributárias 
correspondem aos tributos devidos à empresa, incluindo multas e juros, representando 
1,51%; as despesas financeiras compreendem os investimentos financeiros, dentre eles, a 
despesa com juros de financiamentos, as taxas administrativas em bancos, entre outros, 
correspondendo a 0,78%; as promoções e propagandas são despesas com vendas desen-
volvidas para o marketing da organização, simbolizando 0,11% dos gastos totais; por fim, 
o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) compõe o preço de compra, baseado nos estoques, 
representando 86,07%.

A seguir, evidenciamos, na tabela 3, a composição dos gastos referentes ao ano de 2010.

GASTOS DIRETOS E INDIRETOS 2010

DESPESAS COM PESSOAL 6,44% R$     158,995,01

ENCARGOS COM PESSOAL 2,36% R$       58.272,51

PROLABORES 0,51% R$       12.600,00

DESPESAS GERAIS 9,84% R$     242.819,71

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1,54% R$       38.030,41

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% R$       25.088,27

PROMOÇÕES E PROPAGANDAS 0,34% R$         8.300,00

CMV 77,95% R$  1.923.694,16

TOTAL 100,00% R$  2.467.800,07

Tabela 3 – Gastos Diretos e Indiretos: Ano 2010 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelos autores, 2011

A tabela 3 lista todos os gastos referentes a 2009, sendo o custo da mercadoria vendida o 
gasto mais relevante nos períodos analisados.

4.1. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis elaboradas pela contabilidade da empresa são o balanço pa-
trimonial e a demonstração do resultado do exercício. Nesta sessão, o leitor poderá iden-
tificar como a empresa está gerenciando seus custos, através de uma análise quantitativa, 
em que será observada a situação financeira e econômica da entidade objeto de estudo.

A seguir, demonstraremos uma análise vertical e horizontal do balanço patrimonial nos 
anos de 2009 e 2010.

Na análise vertical, tabela 4, evidenciamos a participação, em percentual, de cada grupo de 
contas com relação a um todo.
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R.I. BARROS ME

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / 2010

ANO 2009 AV / 2009 ANO 2010 AV / 2010

ATIVO

CIRCULANTE R$     79.808,69 17,47% R$     84.055,93 19,60%

DISPONÍVEL R$     50.148,61 10,98% R$     54.501,04 12,71%

     CAIXA R$     38.075,55 8,34% R$     49.497,81 11,54%

     BANCO R$     12.073,06 2,64% R$     5.003,23 1,17%

DIREITOS REALIZÁV. CURTO PRAZO R$     18.616,05 4,08% R$     13.489,49 3,15%

     DUPLICATAS A RECEBER R$     18.616,05 4,08% R$     13.489,49 3,15%

ESTOQUES R$     11.044,03 2,42% R$     16.065,40 3,75%

     MERCADORIAS P/ REVENDA R$     11.044,03 2,42% R$     16.065,40 3,75%

NÃO CIRCULANTE R$   376.983,53 82,53% R$   344.764,95 80,40%

IMOBILIZADO R$   417.209,80 91,33% R$   466.431,70 108,77%

     BENS IMOBILIZADOS R$   417.209,80 91,33% R$   466.431,70 108,77%

CONTAS REF. ATV PERMANENTE R$     40.226,27 8,81% R$   121.666,75 28,37%

     (-)  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$     40.226,27 8,81% R$   121.666,75 28,37%

TOTAL ATIVO R$   456.792,22 100,00% R$   428.820,88 100,00%

PASSIVO

CIRCULANTE R$   215.040,35 47,08% R$   141.079,83 32,90%

EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO R$   215.040,35 47,08% R$   141.079,83 32,90%

     FORNECEDORES R$     19.318,76 4,23% R$     13.468,75 3,14%

     FINANCIAMENTOS NACIONAIS R$   106.224,81 23,25% R$     68.589,57 15,99%

     IMPOSTOS A RECOLHER R$     22.926,85 5,02% R$     21.726,85 5,07%

     OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR R$       4.772,00 1,04% R$       5.967,13 1,39%

     OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$     10.123,59 2,22% R$     10.553,97 2,46%

     PROVISÕES R$     10.613,23 2,32% R$     15.965,35 3,72%

     OUTROS DÉBITOS R$     41.061,11 8,99% R$     36.738,91 8,57%

PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$     21.611,12 4,73% - -

EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO R$     21.611,12 4,73% - -

     OUTROS DÉBITOS R$     21.611,12 4,73% - -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$   220.140,75 48,19% R$   287.741,05 67,10%

INEXIGIVEL R$   220.140,75 48,19% R$   287.741,05 67,10%

     CAPITAL SOCIAL R$     18.000,00 3,94% R$     18.000,00 4,20%

     RESERVAS DE CAPITAL R$   100.000,00 21,89% R$   244.877,81 57,10%

     RESERVAS DE LUCROS R$   102.140,75 22,36% R$     24.863,24 5,80%

TOTAL PASSIVO R$   456.792,22 100,00% R$   428.820,88 100,00%
Tabela 4 – Análise Vertical do Balanço Patrimonial: Ano 2009 e 2010 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelos autores, 2011



90

Ano 1, n° 2, fevereiro-julho de 2012

Na análise horizontal, tabela 5, podemos visualizar o índice de evolução de cada grupo de 
contas, comparando com exercícios anteriores.

O balanço patrimonial evidencia aos seus usuários uma visão patrimonial e financeira da 
entidade. A análise vertical das contas, apresentada na tabela 4, está expressa em porcen-
tagem, com base no total do ativo (aplicação dos recursos) e no total passivo (origem dos 
recursos); enquanto que, na análise horizontal, expressa na tabela 5, toma-se como perío-
do base o exercício mais antigo, no caso deste estudo, o ano de 2009.

R.I. BARROS ME

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / 2010

ANO 2009 ANO 2010 AH % VARIAÇÃO(%)

ATIVO

CIRCULANTE R$     79.808,69 R$     84.055,93 105,32 5,32

DISPONÍVEL R$     50.148,61 R$     54.501,04 108,68 8,68

     CAIXA R$     38.075,55 R$     49.497,81 130,00 30,00

     BANCO R$     12.073,06 R$     5.003,23 41,44 -58,56

DIREITOS REALIZÁV. CURTO PRAZO R$     18.616,05 R$     13.489,49 72,46 -27,54

     DUPLICATAS A RECEBER R$     18.616,05 R$     13.489,49 72,46 -27,57

ESTOQUES R$     11.044,03 R$     16.065,40 145,47 45,47

     MERCADORIAS P/ REVENDA R$     11.044,03 R$     16.065,40 145,47 45,47

NÃO CIRCULANTE R$   376.983,53 R$   344.764,95 91,45 -8,55

IMOBILIZADO R$   417.209,80 R$   466.431,70 111,80 11,80

     BENS IMOBILIZADOS R$   417.209,80 R$   466.431,70 111,80 11,80

CONTAS REF. ATV PERMANENTE R$     40.226,27 R$   121.666,75 302,46 202,46

     (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$     40.226,27 R$   121.666,75 302,46 202,46

TOTAL ATIVO R$   456.792,22 R$   428.820,88 93,88 -6,12

PASSIVO

CIRCULANTE R$   215.040,35 R$   141.079,83 65,61 -34,39

EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO R$   215.040,35 R$   141.079,83 65,61 -34,39

     FORNECEDORES R$     19.318,76 R$     13.468,75 69,72 -30,28

     FINANCIAMENTOS NACIONAIS R$   106.224,81 R$     68.589,57 64,57 -35,43

     IMPOSTOS A RECOLHER R$     22.926,85 R$     21.726,85 94,77 -5,23

     OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR R$       4.772,00 R$       5.967,13 125,04 25,04

     OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$     10.123,59 R$     10.553,97 104,25 4,25

     PROVISÕES R$     10.613,23 R$     15.965,35 150,43 50,43

     OUTROS DÉBITOS R$     41.061,11 R$     36.738,91 89,47 -10,53

PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$     21.611,12 - - -

EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO R$     21.611,12 - - -

     OUTROS DÉBITOS R$     21.611,12 - - -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$   220.140,75 R$   287.741,05 130,71 30,71
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INEXIGIVEL R$   220.140,75 R$   287.741,05 130,71 30,71

     CAPITAL SOCIAL R$     18.000,00 R$     18.000,00 100,00 0,00

     RESERVAS DE CAPITAL R$   100.000,00 R$   244.877,81 244,88 144,88

     RESERVAS DE LUCROS R$   102.140,75 R$     24.863,24 24,34 -75,66

TOTAL PASSIVO R$   456.792,22 R$   428.820,88 93,88

Tabela 5 – Análise Horizontal do Balanço Patrimonial: Ano 2009 e 2010 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011

Outro demonstrativo contábil que a empresa disponibilizou foi a demonstração do resulta-
do do exercício. Na tabela 6, revelamos a análise vertical dos anos 2009 e 2010.

R.I BARROS ME

DEMOSNTRAÇÃO DE RESULADO DO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/2010

ANO 2009 AV/2009 ANO 2010 AV/2010

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 3.142.199,50 100% R$ 2.611.302,54 100%

CUSTOS MERC REV E SERVIÇOS R$ 2.636.272,52 83,90% R$ 1.923.694,16 73,67%

  CUSTOS R$ 2.636.272,52 83,90% R$ 1.923.694,16 73,67%

    CMV-CUSTIOS DAS 
MERCADORIAS VENDIDAS R$ 2.636.045,77 83,90% R$ 1.923.694,16 73,67%

    CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ 226,75 0,01% - -

LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 505.926,98 16,10% R$ 687.608,38 26,33%

DESPESAS OPERACIONAIS R$ 356.353,72 11,34% R$ 480.987,23 18,42%

  DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 356.353,72 11,34% R$ 480.987,23 18,42%

    DESPESAS COM PESSOAL R$ 107.409,70 3,42% R$ 158.995,91 6,09%

    ENCARGOS COM PESSOAL R$ 41.331,73 1.32% R$ 58.272,51 2.23%

    DIREÇÃO R$ 12.600,00 0,40% R$ 12.600,00 0,48%

      PROLABORE R$ 12.600,00 0,40% R$ 12.600,00 0,48%

    DESPESAS COM VENDAS R$ 3.300,00 0,11% R$ 8.300,00 0,32

      PROMOÇÕES E PROPAGANDAS R$ 3.300,00 0,11% R$ 8.300,00 0,32

    DESPESAS GERAIS R$ 191.12,29 6,10% R$ 242.819,71 9,30%

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 24,86 0,08% R$ 604,96 0,02%

  RECEITAS DIVERSAS R$ 24,86 0,08% R$ 604,96 0,02%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 70.057,81 2,23% R$ 63.362,43 2,43%

  DIVERSAS OPERAC. DEDUTÍVEIS R$ 70.057,81 2,23% R$ 63.362,43 2,43%

    DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 46.197,95 1,47% R$ 38.030,41 1,40%

     DESPESAS FINANCEIRAS R$ 23.859,86 0,76% R$ 25.088,27 0,96%

DESP. TRIBUTÁRIAS INDEDUTÍVEIS - - R$ 243,75 0,01%

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 79.540,31 2,53% R$ 143.863,68 5,51%

LUCRO LÍQUIDO R$ 79.540,31 2,53% R$ 143.863,68 5,51%
Tabela 6 – Análise Vertical da Demonstração do Resultado do Exercício: Ano 2009 e 2010 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011
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Na tabela 7, revelamos a análise horizontal dos anos 2009 e 2010.

R.I BARROS ME

DEMOSNTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/2010

ANO 2009 ANO 2010 AH% VARIAÇÃO 
(%)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 3.142.199,50 R$ .661.602,54 83,10 -16,90

CUSTOS MERC REV E SERVIÇOS R$ 2.636.272,52 R$ 1.923.694,16 72,97 -27,03

  CUSTOS R$ 2.636.272,52 R$ 1.923.694,16 72,97 -27,03

    CMV-CUSTIOS DAS 
MERCADORIAS VENDIDAS R$ 2.636.045,77 R$ 1.923.694,16 72,98 -27,02

    CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ 226,75 _ - -

LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ 505.926,98 R$ 687.608,38 135,91 35,91

DESPESAS OPERACIONAIS R$ 356.353,72 R$ 480.987,23 134,9 34,97

  DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 356.353,72 R$ 480.987,23 134,9 34,97

    DESPESAS COM PESSOAL R$ 07.409,70 R$ 158.995,01 148,03 48,03

    ENCARGOS COM PESSOAL R$ 41.331,73 R$ 58.272,51 140,99 40,99

    DIREÇÃO R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 100,00 0,00

      PROLABORE R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 100,00 0,00

    DESPESAS COM VENDAS R$ 3.300,00 R$ 8.300,00 251,52 151,52

      PROMOÇÕES E PROPAGANDAS R$ 3.300,00 R$ 8.300,00 251,52 151,52

    DESPESAS GERAIS R$ 191.712,29 R$ 242.819,71 126,66 26,66

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 24,86 R$ 604,96 2433.,47 2333,47

  RECEITAS DIVERSAS R$ 24,86 R$ 604,96 2433.,47 2333,47

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 70.057,81 R$ 63.362,43 90,44 -9,56

  DIVERSAS OPERAC. DEDUTÍVEIS R$ 70.057,81 R$ 63.362,43 90,44 -9,56

    DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 46.197,95 R$ 38.030,41 82,32 -17,68

     DESPESAS FINANCEIRAS R$ 23.859,86 R$ 25.088,27 105,15 5,15

DESP. TRIBUTÁRIAS INDEDUTÍVEIS - R$ 243,75 - -

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 9.540,31 R$ 143.863,68 180,87 80,87

LUCRO LÍQUIDO R$ 9.540,31 R$ 143.863,68 180,87 80,87

Tabela 7 – Análise Horizontal da Demonstração do Resultado do Exercício: Ano 2009 e 2010 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011

A DRE comprova a situação econômica da empresa, objetivando a constituição do resulta-
do líquido do período. Suas contas principais são as receitas, custos e despesas apuradas 
de acordo com o regime de competência.

4.2. FERRAMENTA PARA DECISÕES GERENCIAIS
Constatamos que a empresa Amarantegás necessitava de uma ferramenta para fins ge-
renciais, que auxiliasse o gestor no controle dos custos. A partir disso, observamos a 
importância da elaboração da demonstração do resultado em formato de contribuição para 
a empresa em estudo. Essa demonstração permite aos seus usuários visualizar valores 
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determinantes para a tomada de decisão, como a margem de contribuição, em que o ges-
tor irá visualizar o quanto resta para cobrir os custos fixos e o ponto de equilíbrio que irá 
determinar a partir de quantos produtos a empresa começará a dar lucro.

Para elaboração de tal demonstração, foi necessário, primeiramente, identificar qual o pro-
duto que mais contribui na receita de vendas, ou seja, qual o produto que apresenta maior 
porcentagem de vendas, conforme demonstramos na tabela 8.

PORCENTAGEM DE VENDA DOS PRODUTOS

  ANO 2009 ANO 2010 RECEITA: ANO 2009 RECEITA: ANO 2010

P 5 - 0,08% - R$ 1.999,50 

P 8 0,14% 1,54% R$ 4.347,00 R$ 40.248,00 

P 13 98,55% 97,07% R$ 3.096.602,50 R$ 2.534.745,04 

P 20 0,56% 0,69% R$ 17.615,00 R$ 18.070,00 

P 45 0,75% 0,62% R$ 23.635,00 R$ 16.240,00 

TOTAL 100% 100% R$ 3.142.199,50 R$ 2.611.302,54 
Tabela 8 – Porcentagem de venda dos produtos 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelos autores, 2011

Constatamos, a partir da análise da tabela 8, que o botijão de 13 Kg foi o que mais contri-
buiu na geração de receitas durante os dois anos. Baseados nessa informação, elaboramos 
a demonstração do resultado em formato de contribuição do produto específico (P13), 
com o objetivo de demonstrar quanto a empresa disponibiliza para cobrir os custos fixos, 
através da margem de contribuição, e a partir de que ponto a empresa começa a atingir o 
lucro, através do ponto de equilíbrio.

Em seguida, o leitor poderá visualizar, na tabela 9, a demonstração do resultado em forma-
to de contribuição dos anos de 2009 e 2010.

Para elaboração da demonstração, expressa nas tabelas 9 e 10, calculamos uma média 
de todos os meses do ano para determinar o preço de venda unitário, visto que o mesmo 
varia de acordo com a quantidade, e o custo variável representado pelo preço de compra.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM FORMATO DE CONTRIBUIÇÃO: ANO 2009

QUANTIDADE VENDIDA P13

ESTRUTURA DE RESULTADOS DADOS 
UNITÁRIOS 1 90.198 90.199

VENDAS R$ 31,16 R$ 31,16 R$ 2.810.581,14 R$ 2.810.612,30

(-) CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS R$ 26,43 R$ 26,43 R$ 2.383.942,86 R$ 2.383.969,29

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - R$ 4,73 R$  426.683,28 R$ 426.643,01

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS - R$ 426.638,28 R$  426.683,28 R$ 426.638,28

(=) RESULTADO OPERACIONAL TOTAL - - R$ 426.633,55 R$ 0,00 R$ 4,73
Tabela 9 – Demonstração do Resultado em formato de contribuição: Ano 2009 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011
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A quantidade do ponto de equilíbrio foi determinada através da fórmula: custo fixo dividido 
pela margem de contribuição unitária; e, ao ser adicionado um produto, o resultado opera-
cional será, consequentemente, a margem de contribuição unitária.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM FORMATO DE CONTRIBUIÇÃO: ANO 2010

QUANTIDADE VENDIDA P13

ESTRUTURA DADOS 
UNITÁRIOS 1 56678 56679

VENDAS R$ 35,09 R$ 35,09 R$ 1.988.820,46 R$ 1.988.855,55

(-) CUSTOS E DESPESAS 
VARIÁVEIS R$ 25,49 R$ 25,49 R$ 1.444.714,55 R$ 1.444.740,04

(=) MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO - R$ 9,60 R$ 544.105,91 R$ 544.115,51

(-) CUSTOS E DESPESAS 
FIXAS - R$ 544.105,91 R$ 544.105,91 R$ 544.105,91

(=) RESULTADO 
OPERACIONAL TOTAL - - R$ 544.096,31 R$ 0,00 R$ 9,60

Tabela 10 – Demonstração do Resultado em formato de contribuição: Ano 2010 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011

Os mesmos procedimentos foram adotados para demonstração da margem de contribui-
ção e o ponto de equilíbrio mensal para os anos de 2009 e 2010, conforme apresentamos 
nas tabelas 11 e 12 a seguir.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM FORMATO DE CONTRIBUIÇÃO: ANO 2010

QUANTIDADE VENDIDA P13

ESTRUTURA DADOS 
UNITÁRIOS 1 56678 56679

VENDAS R$ 31,16 R$ 31,16 R$ 324.215,10 R$ 234.246,26

(-) CUSTOS 
E DESPESAS 
VARIÁVEIS

R$ 26,43 R$ 26,43 R$ 198.661,91 R$ 198.688,34

(=) MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO - R$ 4,73 R$ 35.553,19 R$ 35.557,92

(-) CUSTOS E 
DESPESAS FIXAS - R$ 35.553,19 R$ 35.553,19 R$ 35.553,19

(=) RESULTADO 
OPERACIONAL 
TOTAL

- - R$ 35.548,46 R$ 0,00 R$ 4,73

Tabela 11 – Demonstração do Resultado em formato de contribuição: Ano 2009/ MÊS 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011
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A demonstração mensal, representada nas tabelas 11 e 12, possui a mesma estrutura da 
demonstração anual, sendo que os custos fixos mensais foram formados através da média 
de doze meses.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM FORMATO DE CONTRIBUIÇÃO: ANO 2010/POR MÊS

QUANTIDADE VENDIDA P13

ESTRUTURA DADOS 
UNITÁRIOS 1 4723 4724

VENDAS R$ 35,09 R$ 35,09 R$ 165.735,04 R$ 165.770,13

(-) CUSTOS 
E DESPESAS 
VARIÁVEIS

R$ 25,49 R$ 25,49 R$ 120.392,88 R$ 120.418,37

(=) MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO - R$ 9,60 R$ 45.342,16 R$ 45.351,76

(-) CUSTOS E 
DESPESAS FIXAS - R$ 45.342,16 R$ 45.342,16 R$ 45.342,16

(=) RESULTADO 
OPERACIONAL 
TOTAL

- - R$ 45.332,56 R$ 0,00 R$ 9,60

Tabela 12 – Demonstração do Resultado em formato de contribuição: Ano 2010/ MÊS 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa e elaborados pelas autoras, 2011

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Neste capitulo, abordaremos a análise dos dados expressos no capítulo anterior, com a 
finalidade de esclarecer, ao administrador, como o gerenciamento dos custos interfere no 
resultado da organização. Para tanto, tomamos como amostra o botijão de 13 Kg, visto que 
apresenta o maior número de vendas.

De acordo com a tabela 3, observamos que, dentre os gastos, o único que está direta-
mente ligado ao produto é o custo da mercadoria vendida, sendo classificado como um 
gasto direto. De um modo geral, o ano que apresentou maior gasto foi o de 2009, visto 
que o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) se destacou, notavelmente, com um percentual 
de 86,07% do total dos gastos. Apesar do CMV apresentar-se a menor no ano de 2010, 
representando 77,95%, os gastos indiretos tiveram um aumento significativo, com relação 
ao ano de 2009.

Na análise vertical do balanço patrimonial, constatamos que, no ativo circulante do ano de 
2009 a 2010, houve um crescimento de 2,13%, devido ao aumento de disponibilidade em 
caixa e mercadoria em estoque; no ativo não circulante, houve um aumento de bens no 
imobilizado, porém, a participação do ativo não circulante no ativo total foi menor, devido 
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às depreciações dos bens adquiridos; no passivo circulante, em sua maioria, é possível 
visualizar uma redução nas obrigações em curto prazo, correspondente a 14,9%.

Na análise horizontal, do balanço patrimonial, a conta que apresentou maior evolução, no 
ativo circulante, foi a de estoques, evidenciando um crescimento de 45,47% do ano de 
2009 para 2010. Essa evolução torna-se desfavorável para a empresa, visto que a mesma 
terá um estoque elevado e, consequentemente, um baixo giro de estoques. No passivo não 
circulante, as obrigações são equilibradas, pois houve uma redução de 34,39%, imagem 
de uma administração desenvolvida.

Quanto à DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), ao ser realizada a análise verti-
cal, detectamos que houve uma redução do CMV, do ano de 2009 para o ano de 2010, em 
cerca de 10,23%. Fato ocasionado pela diminuição de vendas no ano de 2010.

Na análise horizontal da DRE, uma das contas que afetou o resultado da empresa foi a das 
“promoções e propagandas”, tendo uma elevação de 151,52% de 2009 para 2010. Obser-
vamos que esse investimento não foi viável para a empresa, visto que não obteve retorno 
através de suas vendas, as quais foram menores, em comparação ao ano anterior. Outra 
conta que compromete o resultado da empresa é a das despesas com pessoal, apresentan-
do uma evolução de 48,03%, devido, especialmente, à contratação de funcionários.

Como a empresa tem a necessidade de controlar os gastos incorridos no decorrer de 
suas atividades, foi necessária a elaboração de uma ferramenta para auxiliar o adminis-
trador, tanto no controle dos gastos, como na análise de seus resultados, avaliando se 
são suficientes para a continuidade da organização. Conforme a Tabela 8, ficou eviden-
ciado que o botijão de 13 kg foi o produto que mais contribuiu para formação da receita 
de vendas, assim, elaboramos a Demonstração de Resultado em formato de contribuição 
somente do botijão de 13 kg.

Com base Demonstração do Resultado em formato de contribuição dos períodos estudados, 
observamos que o resultado operacional do ano de 2010 foi superior ao ano anterior, em 
virtude do aumento do preço de venda e diminuição dos custos variáveis, ocasionando uma 
margem de contribuição elevada para cobrir os custos fixos e obter um resultado positivo.

O principal ponto que analisamos foi a quantidade de meses/dias que a empresa necessita 
trabalhar para atingir o ponto de equilíbrio. Sabendo que a venda do ano de 2009 foi de 
99.390 unidades de P13 e o ponto de equilíbrio anual foi de 90.198 unidades, verificamos 
que, no referido ano, a empresa trabalha onze meses para cobrir os custos fixos e atingir 
o ponto de equilíbrio. No ano de 2010, apesar da quantidade vendida ter sido menor que 
no ano anterior, 73.325 unidades, e a quantidade para alcançar o ponto de equilíbrio ser 
de 56.678 unidades, ocorreu uma mudança positiva, sendo o preço de venda o fator que 
mais contribuiu para tal mudança, tornando necessário trabalhar somente nove meses 
para atingir o ponto de equilíbrio.

Para a análise mensal, realizamos uma média da quantidade vendida durante o ano. No ano 
de 2009, verificamos uma média de 8.283 unidades de P13 vendidas por mês, seu ponto 
de equilíbrio mensal de 7.517 unidades, sendo necessário à empresa trabalhar 27 dias para 
cobrir os custos fixos mensais; enquanto que, no ano de 2010, encontramos uma média 
de 2.020 unidades mensais, um ponto de equilíbrio de 4.723 unidades, demonstrando que 
é preciso trabalhar durante 24 dias para atingir o ponto de equilíbrio.
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Percebemos que, no ano de 2010, a empresa obteve uma evolução no desempenho de 
suas atividades operacionais, dispondo de um número maior de dias para alcançar o lucro. 
Este resultado foi consequência do aumento do preço de venda e uma redução do custo da 
mercadoria vendida. Como o ramo de atividade é bastante competitivo, percebemos que 
ocorrerá, frequentemente, uma oscilação das receitas ao longo dos anos, portanto, a em-
presa deverá estar atenta ao controle dos gastos para continuar se destacando no mercado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa baseou-se em um trabalho de conclusão de curso de bacharelado em Ciên-
cias Contábeis. Através do estudo de caso na empresa R.I. BARROS DA SILVA, buscamos 
estudar como o gerenciamento dos custos pode contribuir para o resultado da empresa.

Este trabalho demonstra a importância de se obter uma ferramenta gerencial para o con-
trole dos custos da organização.

As hipóteses que definimos para o estudo foram validadas e os objetivos atendidos. Em 
resposta à primeira hipótese, detectamos um impacto positivo no resultado da empre-
sa; apesar de haver oscilação dos gastos, ainda assim a empresa obteve lucro, conforme 
visualizado na Demonstração do Resultado do Exercício, pois os custos apresentam-se 
equilibrados com relação às receitas obtidas.

Com relação à segunda hipótese, identificamos que, nos anos de 2009 e 2010, o Custo da 
Mercadoria Vendida (CMV) se apresenta como o gasto mais relevante.

Consideramos a terceira hipótese validada, visto que a Demonstração do Resultado em 
formato de contribuição para o controle dos custos da empresa estudada mostrou-se ser 
uma ferramenta de grande utilidade gerencial.

O estudo apresentou um importante contributo para empresa investigada, posto que de-
tectamos que, apesar de a empresa apresentar uma situação líquida favorável, visto que 
há disponibilidades em caixa e redução das exigibilidades a curto prazo, houve um fator 
desfavorável para a empresa, que foi o retorno contrário ao esperado do investimento em 
promoções e propagandas, pois as vendas diminuíram com relação ao ano anterior. Per-
cebemos que, para um melhor gerenciamento dos custos, é necessário conhecê-los para 
obter um resultado suficiente no desenvolvimento das operações da empresa.

Desta forma, evidenciamos a importância do gerenciamento dos custos para as empre-
sas, tendo em vista que é um fator que contribui para os gestores no processo decisó-
rio. Portanto, recomendamos que a Demonstração do Resultado em formato de con-
tribuição seja aproveitada como uma importante ferramenta na empresa R.I. BARROS 
DA SILVA, no sentido de demonstrar ao empresário o real conhecimento dos custos, 
sabendo quantos dias a empresa precisa trabalhar para cobrir os custos fixos, ou seja, 
para atingir seu ponto de equilíbrio.

No que se refere a trabalhos futuros, recomendamos que seja aplicada a Demonstração do 
Resultado em formato de contribuição em micro e pequenas empresas, independente do 
ramo de atividade; adotando esta ferramenta o gestor irá contribuir para que sua empresa 
obtenha um melhor gerenciamento dos custos.
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Resumo: Neste trabalho, apresentamos uma ação afirmativa da Universidade Potiguar (UnP) para 
a educação brasileira em contexto de crise, abordando os Cursos de Nivelamento em Língua 
Portuguesa para os Cursos Superiores de Tecnologia (CST). Sabemos que o déficit de apren-
dizagem da língua materna abrange principalmente o enfoque do ensino médio, refletindo am-
plamente no desdobramento para  a universidade. As deficiências, no que diz respeito à leitura e 
interpretação, são percebidas nas mais variadas disciplinas e prejudicam o rendimento acadêmi-
co. Neste espaço, propomos uma reflexão sobre o assunto e mostramos que ações, como esta, 
minimizam os problemas conteudísticos durante o curso de graduação e melhora a integração 
dos discentes no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Nivelamento. Educação Superior. Ações Afirmativas.

LANGUAGE, COMMUNICATION AND INCLUSION: THE 
IMPORTANCE OF THE LEVELING COURSE IN ENGLISH COURSES 
FOR SUPERIOR TECHNOLOGY POTIGUAR UNIVERSITY - UnP

Abstract: In this paper, we present an affirmative action from Universidade Potiguar, a University 
of Rio Grande do Norte for Brazilian education in the context of crisis. We discussed here about 
the level courses in Portuguese for the Colleges of Technology.  We know that learning disabilities 
Mother Language covers mainly the focus of high school, being reflected widely in development 
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for the university. The deficiencies with regard to reading and interpretation, are perceived in va-
rious disciplines and involves academic performance. In this space, we propose a reflection on 
this issue and show that actions like this minimize problems during the undergraduate course and 
improve the integration of students into the labor market.

Key-words: Leveling. Higher Education. Affirmative Action.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, percebemos uma nova realidade da educação brasileira numa diferencia-
ção entre o contexto de crise na qualidade do ensino público, fundamental e médio, e a 
agressiva política de ampliação do acesso ao ensino superior. As falhas de aprendizagem 
que abrangem principalmente os egressos do ensino médio se refletem, amplamente, no 
desdobramento para a universidade.

As deficiências trazidas pelo aluno, em especial no que diz respeito à leitura e interpretação 
dos textos e a escrita, são percebidas nas mais variadas áreas do conhecimento universitá-
rio e envolvem todo o percurso acadêmico. Tal fato contribui, assim, para elevados índices 
de má formação universitária, um fator negativo que nos leva a refletir sobre formas de me-
lhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, diminuir a desigualdade social, buscan-
do possíveis soluções para essas dificuldades dos alunos ingressantes no ensino superior.

Sensível à situação, o próprio Governo Federal incluiu nas políticas de atendimento aos dis-
centes dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), instrumento de avaliação utili-
zado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)1, o item “Estímulos 
à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-pedagógico)”, além de atri-
buir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) para aferir o desempenho 
destes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorren-
tes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores 
ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras 
áreas do conhecimento, em que a avaliação se apresenta associada ao contexto da leitura e 
interpretação de textos dos mais variados temas, com o objetivo de aferir o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, aproximando a 
leitura às habilidades e competências de cada formação.

Assim, considerando a especificidade da clientela da educação profissional de nível tecno-
lógico, normalmente já inserida no mercado de trabalho, bem como a curta duração desses 
cursos, faz-se necessária a implantação de cursos de nivelamento em língua portuguesa, 
com intuito de incentivar os estudos da língua materna, em razão da importância de seus 
fundamentos na construção de uma melhor formação acadêmica, o que auxiliaria o aluno 
a superar as falhas de conhecimento, em especial no que diz respeito à escrita e à compre-
ensão de textos.

1 Instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de assegurar processo 
nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996.
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Essa necessidade se dá, também, pelo fato de boa parte do corpo discente ter concluído o 
ensino básico há bastante tempo, e, portanto, passado vários anos ausentes do estudo da 
língua e da linguagem. O tempo decorrido e existente entre a formação do ensino médio e 
a universidade tem prejudicado a base dos conhecimentos de muitos, isso é perceptível no 
decorrer das aulas.

Comprovamos que o percurso distante do aprendizado vem revelar o elevado déficit dos 
alunos, no que diz respeito às mudanças ocorridas, ao longo do tempo, com a língua portu-
guesa e com todo o contexto educacional em si, sendo o aprimoramento destas mudanças 
indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos e do nosso país, como nos afirma 
Madeira (2006):

A educação tem sido citada de forma recorrente como indispensável tanto para 
avançar no desenvolvimento do país como para enfrentar a persistente desi-
gualdade social. Essa discussão tem se concentrado nos efeitos econômicos 
diretos sobre a educação. Porém, [...] há a questão dos efeitos indiretos da 
educação. Ou seja, independentemente dos seus efeitos econômicos mais dire-
tos, a educação traz diversas outras implicações relevantes que atuam de forma 
indireta e colaboram para a compreensão dos mecanismos que entravam o de-
senvolvimento e atuam na persistência da pobreza e da desigualdade (MADEI-
RA, 2006, p. 147).

A falta de conhecimento da língua materna tem grande influência no desenvolvimento do 
aluno, tendo em vista a necessidade de leitura e interpretação para atender às exigências 
da grade curricular. Então, como poderiam alunos que necessitam de ajuda, no que diz 
respeito ao uso da língua portuguesa, avançar na formação universitária?

Tal qual o discurso de Paulo Freire, não queremos fazer de nossas ideias uma religião e não 
buscamos alunos-discípulos. Esta proposta visa a interagir com pessoas que entendam o 
compromisso com a educação, vendo a necessidade do seu aprimoramento por meio da 
linguagem. Indivíduos que reinventem e solidifiquem os conceitos adquiridos na gramática. 
Acreditamos em uma gramática em função do oprimido, diante dos problemas enfrentados:

(...) e essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recu-
perar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistas 
opressores, nem se tornem, de fato, opressores dos opressores, mas restau-
radores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e his-
tórico dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Esses, que oprimem, 
exploram e violentam em razão de seu poder, não podem ter, nesse poder, a 
força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça 
da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos 
(FREIRE, 1987, p.30).

Dentro dessa conjuntura, não podemos deixar de chamar a atenção para a necessidade ur-
gente de uma política nacional voltada para o resgate da qualidade do ensino público bási-
co, como forma de fortalecer o sistema federal de ensino, e, em especial, o ensino superior.

Sintonizados com tal situação, acreditamos que as atividades de nivelamento têm um papel 
fundamental para resgatar a democratização do ensino, facilitando a permanência do aluno 
na universidade, resgatando a apropriação de conhecimentos esquecidos ou não apreendi-
dos, facilitando a otimização do processo de ensino aprendizagem.
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2. AÇÕES AFIRMATIVAS NO 
ENSINO SUPERIOR

Não nos cabe, aqui, apresentar considerações sobre a importância do estudo da língua 
portuguesa para os concluintes do ensino médio. Contudo, vale salientar que o ensino da 
língua portuguesa se torna tão indispensável que compõe muitos currículos de cursos de 
graduação, sendo contemplado nos primeiros semestres de várias graduações desta e de 
outras instituições de ensino superior do nosso país.

Na Universidade Potiguar (UnP), os Cursos de Nivelamento em Língua Portuguesa vêm 
atender à manifestação constante dos Colegiados de Curso de graduação quanto à carência 
na formação básica dos discentes. Trata-se de uma posição consensual, que a deficiência, 
principalmente em língua portuguesa, vem a prejudicar o processo de ensino aprendiza-
gem, pois perpassa principalmente a interpretação textual, o que traz complicações em 
todas as disciplinas do ensino superior.

Dessa forma, devido à emergência do conteúdo, sabemos que somos investidos de su-
porte legal pelo MEC, que favorece essa ação afirmativa como extensão institucional. Di-
mensionamos a execução de uma política de intervenção dos Cursos de Nivelamento em 
Língua Portuguesa, para fins de suporte e de otimização de conteúdos.

Portanto, perante a situação aqui exposta, além das atividades de sala de aula, faz-se ne-
cessária a sistematização pedagógica de atividades alternativas, a título de nivelamento, 
para sanar deficiências de ortografia, de ordenação e expressão de ideias, de produção de 
opinião e argumentação, de elaboração e interpretação de textos, para citar algumas. Cabe 
às direções dos cursos envolvidos e interessados nesse tipo de proposta, como órgão de 
gerenciamento de curso, pensar tal programa para fins de melhoria no processo de ensino 
aprendizagem de seus alunos.

Na Universidade Potiguar, o nivelamento foi criado por iniciativa do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública. Nessa graduação, houve a solicitação de um aprimo-
ramento em língua portuguesa pelos próprios alunos que, no momento, cursavam a 
primeira série. Foi sugerida, pelo próprio corpo docente, uma possível revisão direcio-
nada para interpretação de textos. E, associando essas solicitações à sensibilidade e ao 
amparo legal fornecido pela diretora do curso, professora Maria Tânia Barbosa Inagaki, 
foi dado o ponta pé inicial à proposta.

Dessa forma, o curso passou a funcionar com uma carga horária de 80 horas, distribuídas em 
dois dias na semana durante todos os semestres. Com intuito de viabilizar o curso e o proces-
so de ensino aprendizagem para os alunos que estudavam nos turnos vespertino e noturno, o 
horário das aulas foi distribuído entre a passagem do turno vespertino para o noturno.

Com isso, as aulas têm tido início às 17 horas e 10 minutos e têm se encerrado às 18 ho-
ras e 40 minutos. O professor, ainda, estabelece horários agendados com os alunos para 
possíveis dúvidas e esclarecimentos. Com o êxito do curso, as atividades de nivelamento 
foram expandidas para todos os cursos da Escola de Gestão e Negócios.

Com o início das atividades, foi percebido, ainda, que os Cursos de Nivelamento são es-
senciais para dar suporte aos estudantes que estão ingressando no ensino superior, mas 
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que trazem consigo um déficit anterior de aprendizagem. E, para suprir as necessidades 
já citadas, o curso foi proposto pelo CST em Gestão Pública com os seguintes conteúdos:

• Estruturação do parágrafo

• Argumentação no nível da semântica discursiva

• Estratégias argumentativas

• Concordância nominal

• Concordância verbal

• Acentuação gráfica

• Pontuação

• Marcadores discursivos

• Vícios de linguagem

• Elaboração do texto

• Coerência e Coesão textuais

• Aspectos gramaticais envolvidos no processo de produção de textos

• Análise e interpretação de textos científicos

• Narração, descrição e dissertação

• Redação técnica e científica

No decorrer da nossa análise, podemos associar que, nesse tipo de formação universitária, 
o aluno busca adquirir o conhecimento científico aliado a uma profissionalização em me-
nos tempo. Principalmente pelo fato de já ter expandido a sua trajetória no ensino médio 
e em séries anteriores. Assim, para análise do nível de conhecimento desses alunos, pode 
ser feita uma revisão geral de algumas matérias, para que eles tenham um melhor aprovei-
tamento nas disciplinas de cada curso.

O estudo dos diversos gêneros textuais também está imbricado aos conteúdos pontuados, 
pois, nas leituras dos diversos gêneros, o aluno abre espaço para ampliação da visão mul-
tiplicativa da linguagem. Entre os gêneros estudados estão:

Resenha

Resumo

Fichamento

Projeto

Propaganda

Cartum

Panfleto

Bilhete

Charge

Artigo

Carta

Documentos oficiais
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Dessa forma, visando a um aprimoramento da base, a renovação de conteúdos e o amparo 
ao ensino de graduação como um todo, e, em particular, às disciplinas que compõem as 
grades curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia, analisamos o curso de nivelamen-
to em língua portuguesa com finalidade voltada para a interpretação e a produção de textos.

Mas, é importante deixar claro que há uma preocupação com todos os aspectos organiza-
cionais, estruturais e de gêneros que circundam a língua e a linguagem. Contudo, a maior 
preocupação é mostrar para o nosso aluno a finalidade de cada coisa estudada, procurando 
delinear as finalidades dos objetos de estudo e sua multiplicidade, quando englobada a um 
contexto social, integrando o nosso interlocutor, ainda mais, ao conhecimento.

Estamos, dessa forma, cumprindo, além do papel de educador, o papel de cidadãos, esti-
mulando as capacidades cognitivas e sócioafetivas dos discentes, tal e qual é pregado nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, (PCNs), quando se referem ao 
uso da linguagem:

Ela se caracteriza como construção humana e histórica de um sistema linguísti-
co e comunicativo em determinados contextos. Assim, na gênese da linguagem 
verbal estão presentes o homem, seus sistemas simbólicos e comunicativos, 
em um mundo sócio cultural.

[...] O caráter sóciointeracionista da linguagem verbal aponta para uma opção 
metodológica de verificação do saber linguístico do aluno, como ponto de parti-
da para a decisão daquilo que será desenvolvido, tendo como referência o valor 
da linguagem nas diferentes esferas sociais. (BRASIL, 1999, p.139).

Para isso, parte-se da leitura de textos tipologicamente distintos, conciliada ao estudo da 
estrutura do parágrafo padrão e de elementos essenciais a sua elaboração, como os princí-
pios da coesão e da coerência textuais, a adequação vocabular, a retextualização e aspectos 
gramaticais envolvidos na construção e na interpretação de textos.

Associada a uma análise textual, a proposta de nivelamento analisada como uma ação 
afirmativa busca novas maneiras de pensar a informação e está associada à liberdade 
de escolha que temos na construção de mensagens, não deixando de lado o cuidado 
e a preocupação com o significado da mensagem individual e, também, com toda a 
natureza da informação.

São ressaltados, no curso, os atos vividos pelo homem na busca pelo conhecimento, que 
mostram o porquê de uma simplificação da comunicação, influenciando no rendimento da 
aprendizagem, pois estes, também, estão no plano do racional.

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas pú-
blicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas 
com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacio-
nal, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada 
no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de 
acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. [...] Em síntese, 
trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidas por entidades pú-
blicas, privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas 
à concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o 
da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito 
(GOMES, 2001, p. 6-7).
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Na comunicação e nos relacionamentos interpessoais, um dos maiores obstáculos enfren-
tados é a enorme dificuldade que a maioria das pessoas revela de se expressar através de 
um bom vocabulário. Principalmente na hora de se comunicar por escrito, pois muitos não 
estão habituados ao aprimoramento da escrita, deixando de lado atitudes simples, como a 
releitura de um texto para uma possível conferência do material produzido.

Na construção de textos confusos e sem objetividade, não são flagrantes apenas deficiên-
cias em termos de conteúdo. A falta de vocabulário é perceptível até em um simples diálo-
go, fator este que acreditamos ser decorrente do baixo índice de leitura em nosso estado.

Na correspondência oficial, tema que também é trabalhado no curso de nivelamento de 
língua portuguesa, são comuns os deslizes de ordem gramatical, expressos em erros de 
ortografia e sintaxe. Soma-se isso a falta de conhecimento a uma maior adequação do 
modelo de trabalho escrito (trabalhos acadêmicos, texto jornalístico, trabalhos de ordem 
redacional, carta, ofício, relatório, declaração etc.) e, ainda, ao tipo de tratamento dispen-
sado ao destinatário ao qual se fala ou de quem se fala, conforme o cargo, posição social e 
importância do papel desempenhado nas relações sociais (você, senhor, excelência, dentre 
outros). Diante disso, é importante que os professores também, e principalmente, estejam 
atentos à linguagem, pois são espelhos e devem refletir de forma positiva o seu discurso.

Desse modo, a relação do professor diante das ações afirmativas eleva o indivíduo a com-
preender o seu eu, para que se deixe, a partir dessa compreensão, a serviço do outro. A 
experiência e a vivência permitem reconstruir o presente e agir, causando estranhamento, 
para se chegar ao lugar estratégico, o lugar da mudança e da confiança, abrindo portas 
para uma melhor aprendizagem da língua materna, ou seja, novos encaminhamentos para 
uma melhor aprendizagem. Barbara Bergmann 2000 (apud MOEHLECKE, 2002) tem a se-
guinte definição para esse tipo de ação:

Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de 
certos tipos de pessoas – aquelas pertencentes a grupos que têm sido subordi-
nados ou excluídos – em determinados empregos ou escolas. É uma companhia 
de seguros tomando decisões para romper com sua tradição de promover a 
posição executiva unicamente homens brancos. É a comissão de admissão da 
Universidade da Califórnia em Berkeley buscando elevar o número de negros 
nas classes inicias. (...) Ações afirmativas podem ser um programa formal e 
escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele encarre-
gados, ou pode ser a atividade de um empresário que consultou sua consciência 
e decidiu fazer as coisas de uma maneira diferente (2002, p.3).

Para que a atividade obtenha êxito, visiona a obrigatoriedade de uma conduta inicial e con-
tinuada das aprendizagens, elevando-nos a um pensamento de universidade como um dos 
espaços de formação, tanto de alunos como de professores, nas mais diversas áreas da 
educação e do saber pedagógico.

Tal situação não estigmatiza este programa como algo constituído somente no projeto ou no 
processo, além disso, associa-se uma valoração aos sentidos e aos espaços destinados a essa 
atividade, pois reconhecemos a sua legitimidade para o bom desenvolvimento do trabalho.

Em uma perspectiva político-pedagógica, pode-se dizer que devemos pensar o contexto 
universitário para além da sala de aula e da matriz curricular de uma instituição acadêmica, 
ou seja, devemos propor novas práticas educacionais. Esta proposta nos conduz aos deba-
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tes institucionais para uma proposição de “atividades afirmativas”, pensando-as para além 
das diferentes disciplinas que compõem um currículo de formação de professores, seja ele 
de nível universitário, seja não.

Devemos, também, dar relevância aos territórios educacionais associados à leitura e a 
ações para a cultura, melhorando o nível de entendimento e compreensão dos nossos alu-
nos ao delinear, por meio de um envolvimento maior com a língua portuguesa, um posicio-
namento crítico, não os isolando diante de processos decisórios e visões epistemológicas, 
que se tornem preponderantes. Tal qual o discurso de Bobbio (1992), não podemos limitar 
o nosso conteúdo, devemos encaminhá-lo para um conhecimento global:

A efetivação de uma maior proteção os direitos dos homens está ligada ao de-
senvolvimento global da civilização humana. É um problema que não pode ser 
isolado, sob pena, não digo de não resolvê-lo, mas de sequer compreendê-lo 
em sua real dimensão. Quem o isola já o perdeu (BOBBIO, 1992, p. 45).

Não devemos esquecer a importância do grupo envolvido nas atividades propostas nos 
cursos de nivelamento, pois a coletividade passa a ser uma mostra do microcosmo do 
espaço formador da universidade, como um território onde circulam, também, relações de 
poder. Acrescentamos, também, a questão do público dos Cursos Superiores de Tecnolo-
gia ser diferenciado, sendo delimitado quando se inscreve no espaço/lugar do grupo.

Podemos afirmar que a tentativa de proporcionar uma atividade como essa passa, também, 
em meio as mais diversas mudanças vivenciadas pela sociedade, as quais atingem esse 
público específico. Estas mudanças, que giram em torno dos fatores econômicos e sociais, 
desencadeiam, muitas vezes, problemas de nível educacional, pois, em alguns casos, o 
indivíduo se vê em situações que ele tem que largar os estudos para poder lutar pela sua 
sobrevivência e acaba colocando em segundo plano a sua trajetória escolar.

Essa clientela que estava há um longo tempo afastada dos estudos e do meio acadêmico, 
mas que possui «potencialidades inesperadas», consegue se destacar, como participante 
dos cursos de nivelamento, maximizando o aproveitamento/rendimento escolar, associado 
à experiência no mercado de trabalho. E, quando essas potencialidades são aprimoradas, 
vemos o processo de formação, operando no seu mais amplo sentido. Observamos o 
sujeito colocar-se no momento mais ativo de sua vida, tendo a oportunidade de interagir, 
propor e sugerir novas idéias, enquanto seres críticos, questionadores e comprometidos 
com a sociedade em que estão inseridos.

Na elaboração dos cursos de nivelamento, é importante dar ênfase aos cuidados com 
o conteúdo abordado e com o planejamento de como aplicá-lo para esse público tão 
ansioso por novos conhecimentos. Se faz mister investir na boa prática de relaciona-
mento, que consiste na proposição de atividades que visem desenvolver uma maior 
afetividade na inter-relação pessoal (professor-aluno/ aluno-professor/aluno-aluno). 
Não esquecendo que todos devem ter acesso aos conteúdos abordados de igual modo, 
com o intuito de reforçar os conceitos pré-existentes e solidificar os conteúdos novos 
que possam vir a ser abordados.

Nessa perspectiva, o professor deve ser um agente modificador e, para tal, deve buscar co-
nhecer os conflitos inerentes ao ser humano. Cabe ao mestre aprender, a cada dia, com seu 
público e com o universo sociocultural que envolve ambas as partes, ainda mais quando se 
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trata de um alunado diferenciado, que necessita de acompanhamento. Isso faz surgir um 
vínculo de respeito, confiança e compreensão entre o professor e seu aluno.

De acordo com Boff (1999), “cuidar é mais que um ato, é uma atitude, portanto abrange 
mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 
preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo”. Por isso, é preciso cuidar bem do 
local em que vamos nos firmar, para que esse possa florescer e dar bons frutos.

O projeto também propõe o desenvolvimento de grupos de aprendizagem como espaço 
estratégico, tático, revelador de significados e facilitador de apreensão de conteúdos, nos 
quais, o aluno passa a se enxergar numa relação de aprendente e, ao mesmo tempo, de me-
diador e ajudador no processo de ensino-aprendizagem, pois exerce a função de intercessor 
de outros. Observamos que, nesses grupos, todos necessitam de aprimoramento e buscam 
reconstruir o seu presente e o lugar em que estão, tal como nos conduz Freire (2002):

O que importa, realmente, ao se ajudar o homem é ‘ajudá-lo a ajudar-se’. É 
fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, pô-lo numa postura 
conscientemente crítica diante de seus problemas e dos problemas de sua co-
munidade. O assistencialismo, ao contrário, é uma forma de ação que rouba ao 
homem condições à consecução de uma das necessidades fundamentais da 
alma – a responsabilidade (2002, p.17).

Nesse momento, admite-se um novo olhar para a educação, pois ela passa a ser vista 
enquanto vivência estética, que encaminha ao lapidar e é capaz de experimentar outras 
formas de vida e produção de outros sentidos e significados para além dos já conhecidos e 
pertencentes ao trajeto percorrido por cada indivíduo em processo de formação.

Identificamos os sujeitos participantes e direcionadores de uma formação como indivíduos 
que devem dar importância para a percepção da sua língua e linguagem, como consti-
tuintes de sua escritura de texto e de sentido, girando em torno da experiência, pois isso 
aguçará a sua subjetividade e ampliará as suas possibilidades e perspectivas de vida e de 
trabalho, já que estará ultrapassando a vontade intelectual de compreender.

Ao término do semestre, quando estava para se encerrar a vivência do curso de nivelamen-
to para alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, fomos à sala de aula 
conferir o sentimento dos acadêmicos ao concluir o curso. Destacamos, abaixo, alguns 
fragmentos de registros que nos relatam tal situação, da aluna Gilcilene Mendonça de 
Moura, pertencente à turma 1VA do ano de 2010, que nos deu autorização para publicá-los:

Cursar uma universidade está sendo como abrir uma porta e descobrir que o 
mundo é bem maior, e que através do conhecimento mais específico, novos 
horizontes vão se abrindo, dando um colorido todo especial à minha vida. Os 
obstáculos foram muitos até chegar aqui.

Português: minha paixão! Matéria que não domino como gostaria, pois tenho 
mais facilidade na forma oral. Porém, minha professora, detentora de uma sabe-
doria incrível, elogia meus (nossos) rabiscos, sem deixar de mostrar onde está a 
falha. Fui apresentada aos cursos de nivelamento, que vieram aprimorar o que foi 
aprendido e também nos trazer novos conhecimentos, como foi o caso de Pro-
dução de texto e Raciocínio lógico, hoje acredito estar com linguagem bem mais 
aprimorada. Não posso deixar de falar que o leque de amizades foi ampliado, 
pois alunos de outras turmas também fizeram parte desse grupo tão importante.
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Enfim, nesse meu novo e maravilhoso mundo, estou conseguindo vencer mi-
nhas dificuldades, superar alguns traumas, conviver melhor com minhas limita-
ções. Hoje posso dizer sou uma pessoa melhor.

Além do suporte conteudístico, percebe-se, no discurso da aluna, que a afetividade tam-
bém permeia o dia a dia da atividade concebida e gerida pela universidade, o que faz com 
que os alunos fiquem mais motivados a participar e desenvolver os exercícios propostos. 
Isso não é um fato do acaso, pois, como afirmam teorias psicológicas como as de Freud, 
Montessori e Piaget, o que vem dentro do indivíduo pode consistir em um dos aspectos 
mais importantes para a construção do pensamento, ou seja, o cognitivo e o afetivo pas-
sam a estar diretamente associados, formando uma unidade.

Com isso, é estabelecida uma nova maneira de enxergar a prática educativa no contexto 
universitário, quebrando paradigmas impostos pelo tradicionalismo. Paradigmas tais que 
estigmatizam esse ambiente como um lugar frio e sem muita afetividade, legitimando os 
conteúdos abordados, mas que não favorecem a socialização.

Assim, podemos confirmar que, estabelecendo políticas afirmativas, podemos chegar a ín-
dices significantes de aprendizado, e que, se políticas como essas acontecessem com mais 
frequência, veríamos o reflexo nos mais diversos cursos e áreas do ensino de graduação, 
pois não estaríamos tratando as situações que se constituem problemas como uma vã filo-
sofia ou simplesmente discurso, mas sim utilizando políticas em real benefício da sociedade:

“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de jus-
tificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político” 
(BOBBIO, op.cit.p.24).

Desse modo, a relação do indivíduo com o processo de aprendizagem da língua materna o 
eleva à condição de compreender o seu eu, para que se deixe, a partir dessa compreensão, a 
serviço do outro. A experiência e a vivência permitem reconstruir o presente e agir, causan-
do estranhamento, para se chegar ao lugar estratégico, o lugar da mudança e da confiança, 
abrindo portas para novas posturas educativas e novos encaminhamentos para o saber.

Assim, concluímos que este estudo em torno dos cursos de nivelamento para os cursos 
superiores de tecnologia da Universidade Potiguar serviu como um difusor de águas no 
nosso pensamento. Mostra-nos a importância e a atenção que devemos dar às questões 
éticas, em especial às que envolvem o lugar do ensino-aprendizagem, a valorização do 
outro, a formação do professor e do aluno e como tratá-los adequadamente. Portanto, não 
devemos, de forma alguma, excluir indivíduos em processo de formação e sim compreen-
der melhor esse processo, que, devido a sua importância, vem ganhando espaço, o qual 
estimula o uso de práticas pedagógicas favoráveis à aprendizagem através da afetividade, 
fazendo florescer a consciência crítica e a intuição criadora do aluno.

As instituições educacionais não podem ficar alheias às novas necessidades que se apre-
sentam com a ampliação do acesso ao ensino superior. Além de oferecer instalações ade-
quadas e bons professores, também devem oferecer àqueles que trazem consigo um dé-
ficit de aprendizagem a oportunidade de acompanhar e desenvolver o saber acadêmico, 
através da valorização da experiência e dos conhecimentos trazidos.

Queremos, aqui, destacar que a educação profissional de nível tecnológico, integrada às 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir ao 
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cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de competências para a vida social e 
produtiva, tornando a educação uma realidade concreta em sua vida.

Assim posto, não podemos esquecer que a clientela dos cursos tecnológicos, em sua 
quase totalidade, já está inserida no mercado de trabalho e deseja melhorar as suas con-
dições profissionais, e, nesse contexto, a proposta dos cursos de nivelamento é resgatar 
os conhecimentos e habilidades trazidos pelos alunos, para transformá-los em conheci-
mentos científicos, com vistas ao domínio de competências exigidas para o exercício pleno 
da cidadania, pois elevar o nível de escolaridade do aluno significa elevar, também, a sua 
autoestima, melhorando sua capacidade de comunicação e desempenho profissional.

A participação nos cursos de nivelamento com o objetivo de resgatar as competências e 
habilidades nas áreas de linguagem, “adormecidas” pelo fato da conclusão do ensino mé-
dio ter acontecido num tempo muito distante, ainda na juventude, ou, ainda, devido à atual 
precariedade do aprendizado da língua materna no ensino médio público, faz com que o 
aluno recém-aprovado no vestibular para o ensino superior, tecnológico ou não, sinta-se 
motivado para estudar, usando essa experiência para tornar o aprendizado acadêmico mais 
estimulante, já que, por essência, os cursos de nivelamento consideram o ritmo próprio de 
cada aluno, suas características pessoais e profissionais, seus interesses e perspectivas, 
possibilitando a facilitação do processo ensino-aprendizagem.

A descoberta da capacidade de continuar aprendendo e de se adaptar, com flexibilidade, a 
esse novo contexto educacional, com ênfase no desenvolvimento do pensamento reflexivo, 
do conhecimento científico e no uso dessas competências para a laborabilidade, faz com 
que o aluno da graduação tecnológica se encante com essa oportunidade e enfrente, com 
destemor, o desafio de concluir, com êxito, o seu curso.

Portanto, a proposta dos cursos de nivelamento se apresenta às direções de curso como 
um valioso instrumento de apoio tático e estratégico na busca de soluções para atender ao 
desafio de não apenas garantir o acesso ao ensino superior, mas, também, de permanência 
do aluno na academia, para que a utilize para alargar sua visão de mundo e para assumir 
uma perspectiva crítica em relação à sociedade e a si mesmo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do contexto apresentado, acreditamos que a proposta de oferta de cursos de nive-
lamento em língua portuguesa como atividade de extensão vem atender a uma necessidade 
premente, de grande parte do aluno ingressante na graduação tecnológica da Universidade 
Potiguar, de se apropriar dos instrumentos necessários para o seu desenvolvimento aca-
dêmico, pois a revisão e/ou aquisição de conhecimentos na língua portuguesa facilita o seu 
aprendizado em todas as disciplinas oferecidas na estrutura curricular do curso.

Considerando, ainda, que um número significativo desses alunos já constituiu família e 
já está inserido no mercado de trabalho, o ingresso no ensino superior se apresenta para 
este como uma oportunidade impar de realizar o sonho da formação superior como fator 
de inclusão social e de geração de conhecimento. Assim, cabe à universidade estabelecer, 
em sua política institucional, programas que facilitem a apropriação do conhecimento cien-
tífico que permeia o processo ensino-aprendizagem da academia, direcionado para esse 
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alunado ingressante, como forma de oferecer-lhe as melhores condições de formação e 
inserção profissional, alicerçadas na geração e apropriação de conhecimentos, nas mais 
variadas dimensões educacionais, que situem o aprendizado acadêmico em sua relação 
mais profunda com o saber do aluno, resgatando a experiência acumulada ao longo de sua 
existência e transformando-o em ator e sujeito dos processos produtivos do saber.

Finalmente, destacamos a satisfação dos discentes e professores com os cursos de nive-
lamento em língua portuguesa da Universidade Potiguar, pois o baixo índice de conheci-
mento da língua materna, seja ocasionado pelas deficiências de conhecimento trazidas do 
ensino básico, seja por estar afastado, há longo tempo, dos bancos escolares, é superado 
com a participação do aluno nesses cursos, em que são oportunizadas revisões de conte-
údos em língua portuguesa.

A partir do momento em que o aluno passa a assimilar e a compreender os conteúdos que 
tem maior dificuldade de aprendizagem e que vai vencendo, pouco a pouco, suas deficiên-
cias, apresentas com o ingresso na vida acadêmica, e que começa a desenvolver o pensa-
mento reflexivo, a partir do exercício das leituras, discussões e produções de texto, o curso 
de nivelamento em língua portuguesa passa a ser percebido por ele como um instrumento 
de motivação para a continuidade da vida acadêmica.

Os cursos de nivelamento podem ser oferecidos para revisar os conteúdos básicos, de 
acordo com a área do conhecimento em que está inserido o curso escolhido pelo aluno 
ingressante e onde este apresenta maior déficit de conhecimento, seja na matemática, 
na química, na física, no calculo, seja na língua inglesa. Entretanto, a oferta do curso de 
nivelamento em língua portuguesa permite ao aluno a oportunidade de se apropriar das 
ferramentas essenciais para a sua inserção no espaço acadêmico, através da compreensão 
e apreensão dos conteúdos, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento nas demais 
disciplinas oferecidas na graduação.

Assim, a Universidade Potiguar segue cumprindo a sua missão de “formar cidadãos com-
prometidos com os valores éticos, culturais, sociais e profissionais, contribuindo – através 
do ensino, da pesquisa e da extensão de excelência – para o desenvolvimento sustentável 
do Rio Grande do Norte, da Região e do País”, através de alternativas pedagógicas, que fa-
cilitam o aprendizado dos seus discentes e realizadas por educadores que abraçam a causa 
da formação de pessoas e profissionais e são comprometidos com a transformação social.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo expor os fatores condicionantes de sucesso das em-
presas voltadas para vendas de produtos artesanais. Para seu desenvolvimento, foi realizada 
uma pesquisa fundamentada na contabilidade gerencial com foco na gestão empresarial. Esse 
processo reflete o entendimento da necessidade de se fazer conhecer quais os problemas que os 
pequenos e médios empresários desse ramo enfrentam no gerenciar diário de suas empresas, 
para alcançar o objetivo desejado. A pesquisa foi pautada no método dialético, que é um método 
de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Na coleta dos dados, foi utilizado um ques-
tionário estruturado no modelo anteriormente citado, que proporcionou grandes informações li-
gadas às organizações pesquisadas, expondo, assim, a presença de condições satisfatórias, em 
grande parte delas, em se tratando da gestão empresarial; porém, algumas variáveis apontam 
para riscos futuros, se os gestores dessas organizações não derem a devida importância às dire-
trizes da contabilidade gerencial. As conclusões desta pesquisa indicam que o fator experiência 
é algo imprescindível para a boa gerência de qualquer organização.

Palavras-chave: Fatores de Sucesso. Contabilidade Gerencial. PME´s.  Artesanato.

CONDITIONING FACTORS OF SUCCESS OF SMALL AND MICRO 
ENTERPRISES (SMEs) SEGMENT OF CRAFTS IN NATAL / RN

Abstract: This study aimed to expose the factors responsible for the success of companies focused 
on sales of craft products. For its development, a survey was conducted based on management 
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accounting with a focus on business management. This process reflects the understanding of the 
need to make known what are the problems that small and medium businesses face in this indus-
try manage their daily business, to achieve the desired goal. The research was based on the dia-
lectical method, which is a dynamic method of interpretation and integral reality. In data collection, 
a structured questionnaire was used in the model mentioned above, which provided information 
related to large organizations surveyed, thereby exposing the presence of satisfactory conditions 
in most of them, when it comes to business management, but some variables link to future risks, 
if managers of these organizations do not give due importance to the guidelines of management 
accounting. The findings of this survey indicate that the experience factor is something essential 
for successful management of any organization.

Keywords: Success Factors. Managerial Accounting. SMEs. Handicrafts.
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1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar os fatores condicionantes de su-
cesso das pequenas e micro empresas (PME’s) do segmento de artesanato em Natal/RN. 
O que se espera, com este trabalho, é contribuir com esse nicho de empresas atuantes 
no mercado local, enfatizando a importância da contabilidade nesse processo de fatores 
críticos de sucesso.

A globalização tem provocado mudanças profundas na economia mundial: competitivi-
dade, maior produtividade e a busca de novos mercados. Essas mudanças têm levado o 
ambiente empresarial a requisitar profissionais mais qualificados e com perfis, cada vez 
mais, compatíveis com as tendências mercadológicas.

Não é de hoje que administradores, e principalmente contadores, possuem o conhecimen-
to de que grande parte das empresas constituídas e lançadas no mercado fecham suas 
portas nos primeiros anos de existência.

Esse dado se torna mais preocupante, quando observamos que mais de 90% destas en-
tidades são de micro e pequenas empresas (MPE). Os gestores ou empresários tendem a 
justificar que a instabilidade econômica seria uma das principais razões para o fechamento 
dessas empresas. 

O que para muitos empreendedores seria a realização de um sonho e a esperança de 
se conseguir um futuro melhor e tranquilo, abrindo seu próprio negócio, torna-se um 
pesadelo dentro de pouco tempo. Dívidas se acumulam e passam a fazer parte de sua 
rotina e a não possibilidade de quitá-las leva o empresário a um inevitável futuro, o 
fechamento da sua empresa. 

Baseando-nos em dados do Serviço Brasileiro de apoio a Micro e Pequenas Empresas 
do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN), no ano de 2005, sobre “fatores condicionantes e 
taxa de mortalidade das MPE”, notamos que muitas empresas fecham as suas portas em 
menos de 2 (dois) anos da sua constituição, por isso, surgiu a necessidade de investigar 
a causa ou fatores preponderantes que ocasionam o desaparecimento dessas muitas em-
presas recém-criadas. 

Diante do exposto acima e baseando-nos em fatores críticos de sucesso de outras empre-
sas, principalmente dentro do estado, que, segundo a literatura pesquisada, conseguiram 
minimizar as principais dificuldades no início de suas atividades, levantamos a seguinte 
questão: quais fatores preponderantes levariam à superação das dificuldades nos dois pri-
meiros anos de atividades das pequenas e micro empresas na cidade de Natal/RN? 

Para desenvolvimento desta pesquisa, formulamos três hipóteses:
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H1: Se as empresas, ao iniciar suas atividades, buscarem profissionais especializados na 
área de gestão para ajudar a engrenar seus negócios, certamente terão sucesso nos pri-
meiros anos de atividades, pois esse é o período em que se observa maior fechamento das 
empresas, segundo a literatura e dados do SEBRAE/2005.

H2: Quanto maior for a capacidade de conhecimento e a experiência dos gestores, maior a 
probabilidade do empreendimento alavancar nos primeiros anos de atividade.

H3: Quanto mais acesso à informação de mercado os gestores tiverem antes de iniciar 
as atividades empresariais, maior será a capacidade de tomar decisões objetivas e com 
riscos calculados.

O objetivo central da pesquisa é analisar a capacidade de vendas e de gestão das empresas 
de artesanato localizadas no bairro de Ponta Negra, Natal/RN, no período de 2011, e identi-
ficar os fatores críticos de sucesso que ajudaram essas empresas a superar as dificuldades 
nos primeiros anos de atividades. 

Para alcance do objetivo principal, definimos os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar a capacidade de gestão das empresas;

• Analisar como se dá o processo de decisão nos momentos de dificuldades finan-
ceira, de pessoal, econômica;

• Analisar quais fatores são capazes de ajudar a superar as dificuldades das em-
presas nos dois primeiros anos de atividade;

• Analisar que fatores levam o empreendedor a abrir o seu próprio negócio.

Na atualidade, existe um grande número de empresas entrando no mercado, isso é con-
sequência do aumento da demanda do consumo, que vem ocorrendo, de forma acelerada, 
desde no início dos anos 90.  Também não se pode deixar de observar que grande parte 
dessas empresas não logra êxito, fechando suas portas. Outras se encontram em estado 
de dificuldades em seus vários ramos internos, por não observarem as diretrizes expostas 
pela contabilidade gerencial.

Esta pesquisa irá contribuir com o mercado regional, incentivando gestores de micro e 
pequenas empresas, acadêmicos e profissionais da área contábil a desenvolver e adotar 
informações ou ferramentas que auxiliem a tomada de decisão no cotidiano da empresa, 
demonstrando a importância da contabilidade gerencial e o quanto suas informações são 
valiosas e fidedignas, principalmente, para se ter o conhecimento antecipado das condi-
ções do mercado em que atuam, para que possam tomar decisões mais objetivas e com 
riscos calculados. 

O método científico que adotamos foi o dialético, que é um método de interpretação dinâ-
mica e totalizante da realidade, que considera que os fatos não podem ser considerados 
fora de um contexto social (GIL, 2001). 

Segundo Oliveira (2002, p. 67), “a dialética se desenvolve como sendo um método de 
pesquisa que busca a verdade, por meio da formação adequada de perguntas e respostas 
até atingir o ponto crítico do que é falso e do que é verdadeiro”. Permite que haja uma dis-
cussão do problema da pesquisa em questão.
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Escolhemos esse método, pelo fato de comparar a realidade local à luz da literatura, que 
nos mostra que as micro e pequenas empresas fecham suas portas em menos de 2 (dois) 
anos de atividades (SEBRAE, 2005). 

A pesquisa é um estudo de caso, que busca investigar e conhecer as micro e pequenas empre-
sas, mais especificamente das empresas de artesanato locais. Dessa forma, o universo deste 
estudo de caso é o Shopping do Artesanato Potiguar, localizado na cidade de Natal, no Estado 
de Rio Grande do Norte, no qual, localizam-se 160 (cento e sessenta) estabelecimentos.

A pesquisa foi realizada em outubro de 2011, em 89 (oitenta e nove) estabelecimentos, porém, 
a pesquisa efetiva do questionário, na sua totalidade, só foi possível em 83 (oitenta e três).

2. À GUISA DE REFERENCIAL 
TEÓRICO

No decorrer deste capitulo, observamos a evolução da ciência contábil no contexto his-
tórico. Apontamos diversos tipos de problemas enfrentados pelas micro e pequenas em-
presas, destacando a necessidade de observamos suas ocorrências de forma antecipada e 
sabermos lidar com as situações mais adversas acarretadas por eles.

O homem sempre foi um ser pensante e com a sua evolução, ao longo da história, seus 
pensamentos se tornaram atitudes que foram tomando conotações importantes, pois ele 
começou a descobrir e criar coisas novas e, muitas vezes, extraordinárias, invenções e téc-
nicas inéditas que vieram para melhorar o convívio e o estilo de vida da sociedade em que 
está inserido. Juntamente com a evolução humana, ocorreu, gradativamente, a evolução da 
ciência que controla o patrimônio que, hoje, chamamos de ciência contábil. 

A partir da segunda revolução industrial, que teve seu começo em meados 1860, a conta-
bilidade gerencial tomaria para si a preocupação com os chamados fatores de produção 
e de realização. Assim, os materiais, a mão de obra e as despesas gerais de fabricação ou 
de realização passaram a ser a pata dos ovos de ouro do capitalismo e sobrou para a con-
tabilidade gerencial administrar, de forma coordenada, todos esses fatores, respeitando a 
individualidade de cada um. Com o decorrer das décadas e avanços tecnológicos, tornou-
-se, cada vez mais, clara a necessidade de um gerenciamento adequado, mais aperfeiço-
ado, visando desde um melhor atendimento ao cliente bem como produzir uma melhor 
qualidade de vida no trabalho. “Assim, no mundo moderno, as organizações precisam se 
equipar com talentos e competências para poder acompanhar a forte mudança e evolução” 
(CHIAVENATO, 2004, p.7).

Paralelo à evolução da ciência contábil, ocorreu a evolução das artes e o artesanato foi se 
aprimorando com o passar dos séculos 

Segundo Moliterno (1978, p.5),

A arte é uma das manifestações mais antigas do ser humano, tendo a sua ori-
gem na era paleolítica (12.000 a.C.), quando o homem primitivo vivia em ban-
dos nômades dependendo da caça e da coleta de alimentos para sobreviver. O 
homem de Pequim e o de Neandertal, por exemplo, já sabiam pintar e fabricar 
instrumentos de pedra, de osso e de madeira.
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No Brasil, o artesanato surgiu com a cultura indígena. Na atualidade, o artesanato toma 
várias conotações diferentes, dependendo dos usos e costumes de cada região.

Segundo Borba (1969, p. 18),

No Brasil, o artesanato também surgiu neste período. Os índios foram os mais 
antigos artesãos. Eles utilizavam a arte da pintura, usando pigmentos naturais, 
a cestaria e a cerâmica, sem esquecer a arte plumária como os cocares, tangas 
e outras peças de vestuário feitas com penas e plumas de aves.

Com a vinda de artistas e artesãos portugueses para o Brasil, durante o século XVI, a produção 
artesanal deixa de ser, apenas, uma manifestação artística e adquire um “status” profissiona-
lizante. A expressão arte popular, porém, foi usada primeiramente pelo pesquisador japonês 
Soetsu Yanagi, em 1926. Ele criou o termo mingei (min = povo; gei = arte), para designar os 
trabalhos elaborados pelos artistas populares desconhecidos, que tinham em comum a sim-
plicidade e um estado de espírito desengajado da idéia de beleza ou feiúra. (COSTA, 1974). 

As características de cada peça de artesanato dependem de cada um dos seus criadores, 
pois eles repassam características próprias para o produto. Esse mercado, a cada ano que 
passa, vem se tornando mais produtivo e importante para a economia do país.

De acordo com Iudícibus e Marion (2002, p.67), a contabilidade financeira ou societária:

É o processo de geração de demonstrativos financeiros para públicos externos, 
como acionistas, credores e autoridades governamentais. Esse processo é for-
temente limitado por autoridades governamentais que definem padrões, regula-
mentações e impostos, além de exigir o parecer de auditores independentes [...].

A citação acima reforça o entendimento de que a contabilidade financeira busca, através 
da analise de dados econômico-financeiros, fazer uma espécie de demonstração da saúde 
financeira da organização. Isso é de vital importância para a continuidade das PME´s e será 
útil, também, como forma de demonstrar a estabilidade da micro empresa junto ao público 
externo, como bancos, acionistas, fornecedores, entre outros.

Como importante ramo da contabilidade geral, a contabilidade societária nos leva a ob-
servar, entre outros fatores, a importância dos vínculos societários dentro de uma deter-
minada organização.

Dessa forma, a contabilidade societária toma uma conotação bastante importante nas 
PME´s voltadas para o artesanato, tendo em vista que grande parte das sociedades empre-
sariais é formada por familiares dos mais diversos tipos e graus, necessitando, assim, de 
um aspecto de gestão mais peculiar.

2.1. A CONTABILIDADE GERENCIAL
Na atualidade, é de relevante importância que os gestores usem todas as armas que a contabi-
lidade oferece, a fim de obterem uma análise mais detalhada e correta de seus procedimentos. 

Segundo Chiavenato (2004,) expõe, de forma clara, que é importante que uma empresa, ao 
passar por suas evoluções naturais, busque constantemente se atualizar para que, assim, 
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não fique estagnada no tempo, o que acarretaria a perda do seu mercado para seu concor-
rente mais atualizado e preparado para suprir as necessidades mais urgentes e diversas de 
seus clientes. “O campo da contabilidade gerencial em particular e da própria contabilidade 
em geral está em contínua evolução”. (IUDÍCIBUS; MARION, 2002. p 57).  

2.2. O COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ARTESANATO NO RN
O comercio varejista voltado para o artesanato vem se tornando parte importante da eco-
nomia do estado. Isso vem acontecendo ao longo de um processo que se inicia na época 
do governo de Aluisio Alves.

Aluisio Alves ao tomar posse citou suas metas de governo: a eletrificação de Pau-
lo Afonso até o estado, o desenvolvimento do programa de saneamento básico, 
desenvolvimento social, com ofertas de novos empregos através da iniciativa 
privada e do desenvolvimento do turismo (...) (BRANDÃO; SILVA, 2005, p.341).

Observando a citação acima, Aluisio foi responsável por incentivar a abertura do turismo 
no estado e como consequência dessa abertura houve uma gradativa evolução e consoli-
dação das PME´s voltada para o artesanato.

2.2.1. Evolução da Produção Artesanal

Hoje, a produção artesanal deixou de ser produzida de maneira caseira e passou por um 
processo de modernização, industrialização.

Segundo Lima (1982, p.23),

Remanescente do processo pré-industrial de produção, a elaboração artesa-
nal consiste em um sistema de produção que se situa entre a arte popular e a 
pequena indústria. Tal sistema está subordinado ao meio ambiente, ou seja, à 
abundância local de determinada matéria prima, e representa uma alternativa de 
emprego e renda firmada na tradição: o indivíduo produz determinado objeto, de 
uma determinada forma, porque os seus pais e avós faziam assim.

Assim, com a modernização, técnicas rudimentares de produção, aos poucos, foram dei-
xadas de lado para dar lugar a uma produção mais padronizada e eficiente, sem contar a 
importância que essa atividade adquiriu, em se tratando de base de sustento familiar.

2.2.2. Público Alvo

O turista é, na prática, o principal consumidor dos trabalhos artesanais, bem como seu 
principal admirador.

Segundo Lima (1982, p.24),

O trabalho artesanal é uma atividade intensamente ocupadora de mão-de-
-obra principalmente no Nordeste, representa uma ocupação secundária e 
complementar para quem o executa, e sua venda esta diretamente ligada ao 
turismo, pois são os turistas os que mais se interessam em buscar artigos e 
peculiaridades regionais.
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O interesse do turista por produtos regionais se dá pela sua necessidade de tomar conhe-
cimento de assuntos relacionados a culturas que são distintas da sua.

2.3. REFLEXOS DA NÃO UTILIZAÇÃO 
DA CONTABILIDADE GERENCIAL EM 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Segundo Santos e Pereira (1995), os motivos que têm levado novos empreendimentos ao 
fracasso podem ser divididos da seguinte maneira, figura 1:

Quanto aos aspectos técnicos do 
empreendedor:

• falta de experiência empresarial anteroir; 
• falta de competência gerencial.

Na área mercadológica: • desconhecimento do mercado;
• desconhecimento do produto ou serviço.

Na área técnico-operacional:

• falta de qualidade nos produtos ou serviços;
• localização errada do imóvel ou do ponto;
• problemas na relação com os fornecedores;
• teconologia de produção obsoleta e ultrapassada.

Na área financeira:
• imobilização excessiva do capital ema tivos fixos;
• política equivocada de créditos aos clientes;
• falta de controles de custos e de gestão financeira..

Na área jurídica/financeira:
• estrutura organizacional inadequada;
• falta de planejamento e informações gerenciais;
• ausência de inovações gerenciais.

Figura 1 - Motivos que tem levado novos empreendimentos ao fracasso
Fonte: Santos e Pereira (1995).

O SEBRAE (2007) levantou a taxa de sobrevivência e de mortalidade das micro e pequenas 
empresas que foram constituídas no período de 2003 a 2005, identificando os fatores con-
dicionantes do fracasso e do sucesso dessas empresas. De acordo com essa pesquisa, os 
gestores das empresas extintas (68% deles) consideraram as falhas gerenciais uma das 
principais razões para isso, destacando-se então: ponto/local inadequado, falta de conhe-
cimentos gerenciais, desconhecimento do mercado, causando informação inadequada dos 
preços dos produtos/serviços, informações de mercado e logística deficientes, caracteri-
zando a falta de planejamento dos empresários (vide tabela 1).

ANOS DE 
EXISTÊNCIA DAS 

EMPRESAS

ANO DE 
CONSTITUIÇÃO 
FORMAL DAS 

EMRESAS (TRIÊN

TAXA DE 
MORTALDADE 

(%) A

ANO DE CONSTITUIÇÃO 
FORMAL DAS 

EMPRESAS (TRIÊNIO 
2005-2003)

TAXA DE 
MORTALIDADE 

(%) B

VARIAÇÃO 
DA TAXA DE 

MORTALIDADE 
(%) B-A

Até 2 anos 2002 49,40 2005 22,00 -27,40

Até 2 anos 2001 56,40 2004 31,30 -25,10

Até 2 anos 2000 59,90 2003 35,90 -24,00

Tabela 1 -  Evolução das taxas de mortalidade – 2007
Fonte: SEBRAE (2003-2005).
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Observando essa Tabela 1, notamos que houve uma diminuição na taxa de mortalidade das 
empresas durante o ano de 2000 a 2002; e a taxa caiu cerca de 13,9% entre 2003 a 2005, 
como é exposto na coluna B.

Tendo como base o Gráfico 01, percebemos que muitas das PME´s não estão logrando êxito, 
em destaque, vimos que, no estado do RN, 20% das empresas desse setor não têm uma 
continuidade sadia.  Isso ocorre por inúmeros fatores, fatores estes que estão principalmente 
atrelados à área de gestão empresarial e à falta de capacitação profissional dos colaboradores.

%
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
ES MG SE PI RN SP PA BA DF AL RJ PB RO GO MS CE BR MA RS PE SC AM PR MT TO AP AC RR

Gráfi co 1 - Taxa de mortalidade das MPE`s constituídas em 2005 por unidade federativa - 2007
Fonte: SEBRAE (2003-2005).

De acordo com a tabela 2, notamos a importância que o contador possui, em se tratando da 
gestão, como um todo, das PME´s. Observamos que, no período de 2000 a 2005, houve um 
aumento de 30% da participação deste na vida das empresas. Mais da metade dos empre-
sários busca assessoria e/ou auxilio para o gerenciamento da sua empresa, enquanto que 
cerca de 45% não buscam nenhuma ajuda.  Em destaque o RN, com quase 20%, parcela 
ainda insuficiente, considerando a quantidade de empresas situadas no estado. Contudo, 
os contadores continuam sendo procurados por significativa parcela desses empresários.

% 2000/2002 2003 2004 2005

Contador
35% 68% 61% 65%

32% 68% 71$ 65%

Sebrae
11% 19% 23% 19%

20% 22% 22% 22%

Pessoas que conhecem o ramo de atividade
28% 5% 8% 7%

34% 9% 5% 8%

Empresas de consultoria/consultores
12% 3% 5% 4%

5% 1%
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Entidades de classe
2% 1%

2%

Associação de empresas do ramo
5% 1% 1%

2% 2% 1%

Senai
1% 2% 1%

1%

Senar
1%

Senac
3%

Outras
2%

5%

Nenhuma delas
1% 1% 1%

1% 1%

BASE EMPRESA ATIVAS 457 577 3680

BASE EMPRESAS EXTINTAS 94 59 251

Tabela 2 -  Assessoria/auxílios mais importantes – 2007
Fonte: Pesquisa SEBRAE – Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência 

e Morte das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 2003-2005.

Ainda segundo a pesquisa, o fator de maior destaque para as empresas é a dificuldade de 
acesso ao mercado, em conjunto com os quesitos propaganda inadequada, informações 
de mercado, formação de preços dos produtos/serviços e logística deficiente, implicando 
e demonstrando a falta de planejamento dos empresários.

Na pesquisa realizada no primeiro semestre de 2007, para o diretor técnico do SEBRAE, 
Luiz Carlos Barboza:

Os empresários mais bem qualificados, num ambiente econômico mais favorá-
vel passaram a cuidar melhor das empresas, enquanto os percentuais de em-
presários dedicados aos seus negócios subiu expressivamente. Pode-se obser-
var claramente que planejamento nas empresas passou a ser preocupação de 
71% dos empresários em 2005 contra apenas 24% em 2000/2004, organização 
empresarial, 54% contra 17%, marketing e vendas, 47 contra 7%, analise finan-
ceira, 36% contra 7%; e, relações humanas, 38% contra somente 3% há poucos 
anos. É uma mudança expressiva, para melhor, na qualidade empresarial.

Na citação acima, Barbosa enfatiza a necessidade de qualificação dos gerentes para gerir 
as empresas de maneira adequada, bem como frisa a preocupação dos empresários com a 
área da gestão empresarial como um todo.

A Tabela 3 demonstra quais os pontos que as empresas estão tendo maior dificuldade em 
gerir de forma correta, o que os torna fatores preponderantes de fracasso para essas ins-
tituições. Notamos que, em primeiro lugar, encontra-se a propaganda inadequada e que, 
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entre 2003 e 2005, houve um aumento de 4%, sendo responsável por 29% dos fechamen-
tos dessas empresas, tudo isso por causa de uma má gestão na área de propaganda. Em 
segundo lugar, encontra-se a má formação de preços, isso tudo por não possuir o auxilio 
de profissionais capacitados; muitas dessas instituições não possuem um livro caixa nem 
examinam seus gastos e despesas gerais para embutir no valor final de seus produtos. Em 
seguida, notamos que a dificuldade de acesso a informações de mercado (18%) é também 
responsável pelo insucesso dessas organizações.

% 2003 2004 2005

Propaganda Inadequada
25% 29% 29%

17% 12% 24%

Formação inadequada dos preços dos produtos/serviços
21% 20% 21%

15% 19% 12%

Dificuldade de acesso a informações de mercado
18% 18% 18%

20% 14% 11%

Logistica deficiente
13% 19% 15%

17% 14% 19%

Desconhecimento do mercado
11% 10% 13%

15% 13% 17%

Inadequação dos produtos/serviços às necessidades do 
mercado

10% 12% 11%

16% 14% 9%

Nenhum
15% 14% 12%

13% 19% 13%

NS/NR
19% 17% 19%

16% 21% 23%

BASE EMPRESAS ATIVAS 902 1052 6726

BASE EMPRESAS EXTINTAS 180 127 446

Tabela 3: Principal dificuldade no acesso ao mercado - empresas ativas/ principal motivo para o 
fechamento da empresa - empresas extintas – 2007

Fonte: Pesquisa SEBRAE – Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência 
e Morte das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 2003-2005.

Sabemos que são as pequenas e micro empresas que fomentam a economia, por esse 
motivo, diversos países pesquisam a sobrevivência deste segmento, visando aprimorar, 
ainda mais, os programas de apoio a essas empresas e as políticas públicas de incentivo.

2.4. A IMPORTÂNCIA DE ANALISAR OS CUSTOS
Um dos problemas mais frequentes nas empresas está relacionado com a má implantação 
de um modelo de gestão de custos eficiente para os mais diferentes ramos comerciais. 
“A contabilidade de custos sempre acompanhou a evolução da tecnologia de processos 
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de produção, de modelos gerenciais e de novas necessidades informativas” (IUDÍCIBU; 
MARION, 2002, p. 72).

A grande parte das empresas de artesanato, ao abrir suas portas de forma leiga, por des-
cuido não dá importância devida à contabilidade de custo, não é difícil encontrarmos esses 
micro empresários fazendo o jogo dos 20%, 30% e 50%, isso consiste dizer que, na venda 
da mercadoria, os 20% serão de pro labore, 30% para despesas gerais e os outros 50% 
para novas aquisições de mercadorias para revenda. Mas a dúvida que fica é a seguinte: 
será que o pro labore, as despesas gerais, bem como compra de novas mercadorias se 
encaixam devidamente na porcentagem estipulada acima ou naquela aleatória feita pelo 
gestor da empresa? “Custo é o gasto efetuado em um bem ou serviço que é utilizado na 
produção de outros bens ou serviços ou revendido com lucro. Ex.: matéria-prima de um 
produto, energia elétrica na produção de bens e serviços etc.” (MARTINS1999, p. 38).

A citação pretérita reforça o entendimento de que o custo de produtos e serviços tem que 
ser analisado cuidadosamente para ser repassado para o valor de venda do produto final 
de maneira equânime, objetivando, assim, suprir todas as necessidades do mentor do bem 
ou serviço. 

2.5. FALTA DE COMUNICAÇÃO
Uma boa comunicação é um importante vetor para a continuidade de qualquer organiza-
ção. Na atualidade, é bastante comum, dentro do ramo empresarial voltado para o artesa-
nato, a existência de diversos problemas pela falta de comunicação e de compreensão de 
uns com os outros.

Para Certo (2003 p.293):

Comunicação é o processo de compartilhar informações com outras pessoas. 
Informação como é usada aqui, é qualquer pensamento ou idéia que os gerentes 
desejam trocar co os indivíduos. Em geral a comunicação envolve uma men-
sagem emitida por uma pessoa ou mais, resultando no entendimento comum 
da mensagem. O sucesso de um gerente depende muito de sua capacidade 
de se comunicar, dessa maneira, os gerentes potenciais devem aprender a se 
comunicar.

A citação acima nos leva a compreender que a comunicação não se trata apenas do repasse 
de informações empresarias cotidianas de um gestor para seus subordinados, mas abran-
ge uma competência muito maior, no sentido de que cabe principalmente ao gestor apren-
der a se comunicar de maneira adequada, visando assim, garantir uma melhor interação 
com seus funcionários e objetivando, com isso, alcançar resultados satisfatórios, graças 
ao direcionamento repassado por ele próprio de forma correta.

2.6. MÁ REMUNERAÇÃO
Observamos que um dos grandes motivos para a abertura do próprio negócio, por parte 
da maioria gestores, é má remuneração que eles possuíam quando eram colaboradores.

De acordo com Dutra (2002, p.181):



125

A forma de concretizar a valorização da pessoa pela organização mais importan-
te e mais complexa em termos de gestão é fazê-la pela remuneração. A remu-
neração é a contra partida econômica e/ou financeira de um trabalho realizado 
pelas pessoas. Muitos autores tratam a remuneração como fator de recompen-
sa extrínseca. Ou seja, que vem de fora da pessoa.

Como observado por Dutra, a importância da remuneração é um fator de benefício para 
a própria empresa, pois a quantia remunerada ao colaborador reflete a importância que 
aquele funcionário possui perante a instituição.

2.7. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Observamos que, nos últimos anos, muitas empresas passaram por uma revolução na 
produtividade. Essa revolução transformou a vida das pessoas, estabelecendo um ritmo 
preocupante, com excesso de horas de trabalho e uma pressão excessiva por cada vez 
mais produtividade. O lado profissional passou a ser mais importante que o indivíduo em 
si, e este se viu forçado a se tornar um super profissional e, para tanto, não tem poupado 
esforços, cursos de especialização e qualificação entre outros (MARTINS, 1999 p.56).

Confirmando o que foi exposto por Martins, muitas das PME´s de artesanato analisadas so-
frem por excesso de pressão em busca da produtividade, isso se evidência, principalmente, 
na época da alta estação, período em que a cidade recebe o maior número de turistas.

Segundo Marras (2000 p. 63):

Enquanto as organizações preocupam-se em ser mais competitiva. Produzindo 
mais e melhor a custos menores, os empregados buscam no interior das em-
presas onde trabalham a compensação do estresse causado pela busca frenéti-
ca de resultados. A conscientização do desejo de ‘viver qualitativamente melhor’ 
é algo patente e palpável para a grande massa de trabalhadores.

Levando essa perceptiva de Marras para o setor de comércio de artesanato, notamos que 
grande parte dos gestores busca técnicas de garantir uma melhor qualidade de vida para 
si e para seus colaboradores. Essas técnicas são caracterizadas por simples fatores, como 
uma maior remuneração, dias a mais de descanso, bem como rodízio para tornar os horá-
rios mais flexíveis para todos.

Conforme Limongi-França (2003 p.93):

A proposta de nova competência procura incorporar as revoluções conceituais, 
idéias inovadoras e novas formas de administrar. Para isso, deve haver esforço 
conceitual e prático para passar do tavlorismo e das teorias classificatórias da 
administração para o modelo avançado que dialoga com ambientes globaliza-
dos. De uso intenso de tecnologia e com atuação nos grupos e comunidades 
com desequilíbrio e condições socioeconômicas. A competência da gestão de 
qualidade de vida no trabalho deve pressupor sempre interação comunitária, 
organizacional, e da pessoa no trabalho, resultando em evidencia de bem estar.

França frisa a realidade atual em que a ciência e a tecnologia têm tomado para si cono-
tações importantes nas ultimas décadas, porém, ele analisa, também, a importância da 
gestão empresarial da qualidade de vida tanto para o gestor como para os colaboradores. 
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Mesmo que de forma limitada, pela falta ampla de conhecimento, os gestores das PME´s 
voltadas para o artesanato utilizam métodos simples que ajudam a amenizar as suas ten-
sões e a de seus colaboradores.

2.8. RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Consiste no relacionamento de pessoas no meio em que está inserida, seja em uma comu-
nidade, em uma família, seja em uma organização, a boa relação entre as pessoas dentro 
do ambiente de trabalho é vital para a saúde de qualquer organização.

Na época em que o cliente está em primeiro plano, tal comunicação positiva e 
fluída se torna obrigatória. Se dentro da organização, a comunicação interpes-
soal se encontra cercada de um ambiente de preconceito, de receio ou descon-
fiança, isto não tem como não transparecer ao cliente. Uma vez que a necessida-
de de falar faz parte da natureza humana, que a sua operacionalidade seja mais 
harmoniosa possível. (O`DONNELL, 1997, p.71).

Tendo por base a citação de O´Donnel, para uma PME de artesanato é possível fazer uma 
análise de que o convívio positivo ou negativo dos integrantes da instituição irá refletir no 
ambiente externo de maneira positiva ou negativa, atraindo ou repelindo os clientes.

3. O ESTUDO DE CASO
Para responder aos objetivos propostos por este trabalho sobre os Fatores Condicionantes de 
Sucesso das PME´s, foi desenvolvida uma pesquisa com uma amostra de 83 (oitenta e três), 
de um total de 160 (cento e sessenta), lojas do Shopping de Artesanal de Natal, situado na 
Avenida Eng. Roberto Freire, Ponta Negra, bairro este localizado no Litoral Sul de Natal/RN.

O questionário foi desenvolvido com perguntas abertas e fechadas, que possibilitam a 
identificação e a análise dos pontos positivos e negativos em relação aos Fatores Condicio-
nantes de Sucesso das PME´s voltada para a venda de produtos artesanais. Foi aplicado no 
período de 20 dias, em outubro de 2011, período este em que foi possível entrevistar 94 
(noventa e quatro) pessoas, sendo estas, em sua grande maioria, os gerentes das lojas e 
outra pequena parte, mas não menos importante, os funcionários. Com seus resultados e 
suas respectivas interpretações, foi possível chegar a um diagnóstico de quais são os pon-
tos que esse ramo comercial deve gerir com um maior cuidado para manter a continuidade 
saudável de sua empresa.

3.1. Análise e interpretação dos resultados

Sexo

De acordo com os dados da pesquisa, a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, 
com um percentual de 85%, em relação ao sexo masculino, que alcançou 15%, conforme 
mostra o gráfico abaixo.
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SEXO
Masculino

15%

85%

Feminino

Gráfi co 2 – Sexo
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Gráfico 2, podemos ressaltar que é um resultado compreensível, pois 
é natural que as mulheres tenham maior habilidade com o artesanato, que é um traba-
lho mais cuidadoso e delicado, além de ser, na maioria dos casos, habilidade herdada 
dos seus antecedentes. 

Faixa Etária

A pesquisa revelou que a faixa etária dos entrevistados é, em sua maioria, de 36 a 45 anos, 
demonstrando que 20% dos colaboradores entrevistados apresentam a faixa etária de 18 a 
25 anos, e 23% estão entre 26 a 35 e apenas 13% possuem acima de 45 anos, conforme 
mostra o gráfico 3 a seguir.

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Idade

Idade

18 a 25 26 a 35 36 a 45 acima de 45

Gráfi co 3 – Faixa Etária
Fonte: Dados da pesquisa.

O resultado demonstra a tendência desse mercado. Pessoas acima dos 30 anos, que são, 
muitas vezes, os próprios fabricantes dos produtos artesanais, são os principais responsá-
veis pelo funcionamento da loja. 
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Nível de Escolaridade

Pesquisados quanto ao grau de escolaridade, foi constatado que 78% dos entrevista-
dos possuem o 2º grau completo, 4% possuem nível superior completo e 18% o nível 
superior incompleto.

78%

18%

4%

2º grau completo

Curso superior completo

Curso superior incompleto

Gráfi co 4 – Nível de Escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa.

Como mostra o Gráfico 4, existe um alto índice de escolaridade, tendo como base a con-
clusão do Ensino Médio, que também está atrelado a incentivos governamentais na área da 
educação para jovens e adultos.

Renda Familiar

Segundo os dados da pesquisa, a renda média familiar está entre R$ 601,00 a R$ 900,00 re-
ferente a 43% dos entrevistados, 30% está entre R$ 1,00 a R$ 600,00, 18% entre R$ 901,00 
a 1500,00, 5% dos entrevistados está entre 1.501,00 a 3.000,00 e 2% acima de R$ 3.000,00.

30%

2%2%5%

18%

43%

Renda média familiar

De R$ 1,00 até R$ 600,00

De R$ 601,00 até R$ 900,00

De R$ 901,00 até R$ 1.500,00

De R$ 1501,00 até R$ 3.000,00

Acima de 3.000,00

Não informou

Gráfi co 5 – Renda Familiar
Fonte: Dados da pesquisa.
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Conforme mostra o Gráfico 5, a renda média familiar dos colaboradores do Shopping do 
Artesanato encontra-se dentro dos parâmetros mercadológicos para esse setor.

Fator de importância, conforme Maslow (apud Gil, 2001), em sua teoria da hierarquia das 
necessidades, que tem, em um dos seus itens, as necessidades fisiológicas que abrangem 
a manutenção básica da vida, referindo-se à alimentação, vestimenta e abrigo, essencial-
mente. Com essas necessidades supridas, segundo a percepção do autor, o homem irá 
buscar galgar outros patamares e, com isso, alcançar a satisfação de sua próxima neces-
sidade ser provida.

Pesquisa de mercado

Na análise dos dados, em se tratando da busca dos gestores por uma pesquisa preliminar 
de mercado, notamos o não conhecimento da maioria dos entrevistados sobre a importân-
cia de auxílio ou assessoria antes de iniciar as suas atividades. De fato, essas empresas, 
em sua grande maioria, foram constituídas em um ambiente familiar, de pessoas oriundas 
do interior do estado, esses fatores demonstram o porquê da não preocupação desses 
gestores por uma pesquisa de mercado antes de iniciar as atividades da organização.

Gestores que buscaram algum tipo
auxílio/assessoria antes de iniciar

as atividades

Sim

Não

13%

87%

Gráfi co 06 – Pesquisa de mercado
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Gráfico 06, a boa relação dos empresários com as pesquisas merca-
dológicas, na área no artesanato, não se aplica. Notamos que a maioria dos pequenos 
empresários desse ramo não sabe ou não busca auxílio para alavancar suas atividades, o 
que faz com que as hipóteses levantadas inicialmente sejam refutadas, pois, apesar dos 
empreendedores não buscarem auxílio, continuam com suas atividades, sem prévio fecha-
mento dos negócios.



130

Ano 1, n° 2, fevereiro-julho de 2012

Qualidade de vida dos gestores em seu ambiente de trabalho

Na análise dos dados sobre o conhecimento dos gestores em relação a sua própria quali-
dade de vida no trabalho, que abrange desde a remuneração até as relações interpessoais 
com os seus colaboradores, cerca de 84% dos entrevistados afirmaram estarem satisfei-
tos e que buscam sempre meios para que tenham uma melhoria na vida, e que esta atinja 
também seus colaboradores, em relação ao seu ambiente de trabalho. Enquanto que 16% 
dos entrevistados afirmaram que estão descontentes com o ambiente de trabalho e que 
desejam, no futuro próximo, ingressar em outro ramo de comércio.

Satisfeitos

Insatisfeitos

16%

84%

Gráfi co 07 – Qualidade de Vida no ambiente de trabalho
Fonte: Dados da pesquisa.

Como mostra o Gráfico 7, a nova visão de gestão de pessoas e as políticas de qualidade de 
vida no trabalho têm trazido para os colaboradores uma forma de integração, tanto com a 
empresa que está lhe proporcionando o benefício como com os seus colegas de trabalho, 
trazendo maior comunhão entre eles e os setores, proporcionando, assim, uma maior inte-
gração na empresa como um todo.

Segundo Chiavenato (1998, p.153):

A Qualidade de Vida das pessoas pode ser incrivelmente aumentada com a ca-
pacitação e com o crescente desenvolvimento profissional. Pessoas treinadas e 
habilitadas trabalham com mais facilidade e confiabilidade, conseqüentemente, 
com mais prazer e felicidade.

A preocupação com a qualidade de vida é um fator em ascensão no cenário organizacional. 
Os programas de qualidade de vida no trabalho podem ser de grande importância para o 
desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, bem como para o desen-
volvimento eficaz das organizações.
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Empresa fonte de remuneração

Não possuíam

Já possuíam

8%

92%

Fontes de remuneração

Gráfi co 08 – Fontes de remuneração
Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando o Gráfico 08, no primeiro ano de abertura das empresas, 92% de seus gestores 
já possuíam outra fonte de remuneração familiar, não afetando, assim, o setor financeiro 
da empresa com retiradas indevidas do seu patrimônio.

Acesso à contabilidade

17%

Possuem contador

Não possuem contador83%

Gráfi co 09 – Acesso ao contador
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o Gráfico 09, a menor parte dos entrevistados, 17%, disse achar muito im-
portante a aplicação das orientações do contador na gestão das PME´s de artesanato, bem 
como possuir um contador para cuidar do financeiro das organizações, facilitando, assim, 
a tomada de decisões.  Porém, grande parte desses microempresários, 83%, relatou que 
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trabalha apenas com o fluxo de caixa, sem noção de perspectivas futuras, trabalhando com 
os altos riscos de o negócio engrenar ou não.

Áreas que os gestores julgam as mais importantes 
para a continuidade da empresa

Capital de giro

Área financeira

Área administrativa

Outros

52%

19%

17%

12%

Gráfi co 10 – Área que os gestores julgam as mais importantes para a continuidade da empresa.
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o Gráfico 10, quando entrevistados sobre que áreas da empresa os gesto-
res julgam ser as mais importantes para enfrentar as principais dificuldades no decorrer 
dos 2 primeiros anos da abertura da empresa, 52% julgaram ser o capital de giro, 19% a 
área financeira, 17% a área administrativa, 12% julgaram as demais áreas encontradas no 
questionário.

O próprio negócio

Maior remuneração

Não receber ordens

possuir tempo mais flexível

23%

26%

51%

Gráfi co 11 – Abertura do próprio negócio
Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 11 traz informações sobre as necessidades que os gestores possuem em relação 
á abertura do próprio negócio, 51% abriram a empresa pela necessidade de incrementar a 
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renda familiar, 26% não gostavam de receber ordens dos antigos patrões e resolveram ini-
ciar o próprio negócio, os outros 23% gostariam de possuir maior flexibilidade do tempo, 
fazendo, assim, seu próprio horário.

Escolha do ramo de negócio.

Familiares trabalham na área

Trabalham na área

Outro

5%

42% 53%

Gráfi co 12 – Escolha do ramo de negócio.
Fonte: Dados da pesquisa

Observando e analisando o Gráfico 12, notamos que grande parte dos empreendedores 
começou seus negócios por incentivo familiar ou porque já trabalhara no ramo, 53% pos-
suem familiares que trabalham ou trabalharam na área, 42% trabalharam na área anterior-
mente e 5% apresentaram outros motivos.

Satisfação com a organização

Para a grande maioria dos gestores e colaboradores, o grau de satisfação em trabalhar 
nas referidas empresas é alto, 79%. Apenas 21% deles estão insatisfeitos com a forma de 
relacionamento com a empresa.

Satisfeitos

Insatisfeitos

21%
79%

Gráfi co 13 – satisfação com a organização
Fonte: Dados da pesquisa.
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Observando o resultado do Gráfico 13, constatamos que as empresas de artesanato alcan-
çam um alto grau de satisfação perante seus gerentes e funcionários, mostrando que os es-
forços que alguns gestores têm implementado em seus setores tem surtido efeito positivo.

Segundo Bezerra (2004, p.41): 

A visão atual é de que as organizações são conjuntas de pessoas que atuam 
como agentes proativos e empreendedores, inovadores, que prestam serviços 
aos clientes, decidem, lideram, motivação, comunicações, supervisionam e ge-
renciando os negócios das empresas. Assim, a gestão de pessoas passa a ser 
uma responsabilidade compartilhada por todas as lideranças na organização. 

As organizações que têm uma visão abrangente em relação ao prisma gerencial têm maior 
probabilidade de sucesso, quanto ao alcance de satisfação, e, consequentemente, maior 
empenho da parte dos colaboradores para desenvolver as suas atividades nos setores em 
que atuam dentro da empresa.

4. CONCLUSÕES
Através do estudo de caso apresentado, buscamos verificar, na prática, de acordo com 
as hipóteses levantadas, se as micro e pequenas empresas buscam ajuda de algum ór-
gão, profissional ou pessoas especializadas em gestão para alavancar seus negócios e dá 
prosseguimento às atividades, subestimando pesquisas recentes do SEBRAE sobre a alta 
mortalidade das empresas nos dois primeiros anos de atividades.

Baseando-nos em fatores críticos de sucesso de outras empresas e, também, no que a lite-
ratura diz, este trabalho mostra a importância da contabilidade gerencial como instrumento 
de alta relevância para que os pequenos negócios sobrevivam nesses primeiros anos de 
atividades, mostrando aspectos relevantes da gestão e norteando novas perspectivas de 
mercado futuro.

Os fatores de sucesso das PME´s é um dos assuntos que mais tem sido debatido nos últi-
mos anos, tudo isso por causa da conotação importante que essas empresas vêm tomando 
no cenário da economia nacional. 

Com base nas primeiras observações, em relação à postura da organização, percebemos 
que o modelo de coleta de dados foi bastante eficaz, pois possibilitou uma maior análise e 
compreensão dos fatores que garantem o sucesso da continuidade dessas organizações.

Através das pesquisas, em forma de questionários, sobre os fatores condicionantes de 
sucesso das pequenas e micro empresas (PME’s) do segmento de artesanato em Natal/RN, 
percebemos que alguns desses fatore afetam o dia a dia dessas organizações. Observamos 
que a maioria dessas organizações abre suas portas sem nenhum estudo preliminar de 
mercado, bem como grande parte de seus idealizadores foi induzida a esse tipo de negócio, 
por já trabalhar no ramo, bem como, por possuir familiares que também trabalham com 
artesanato.  Assim, mesmo que a grande maioria não tenha feito nenhum tipo de pesquisa, 
esses empreendedores não entraram de maneira totalmente leiga no mercado, pois eles já 
possuíam algumas diretrizes que os conduziriam para um futuro promissor.
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Sob esse prisma, detectamos que muitas dessas empresas são formadas em meio ao 
ambiente familiar, o que, em grande parte, ajuda, pois alguns parentes produzem os arte-
sanatos e outros revendem nas feirinhas.

Com a abordagem feita, observamos, também, que grande parte deles não utilizou o negó-
cio nos dois primeiros anos como única fonte de remuneração e que, até hoje, parte dos 
gestores possui o pequeno comércio como fonte complementar da renda familiar, isso 
garante que esses empreendedores não sofram com a queda muito brusca das vendas por 
causa da sazonalidade do turismo durante o ano.

Com as respostas apresentadas pelos entrevistados, verificamos que, apesar do baixo nível 
de conhecimento dos gestores em relação á área da contabilidade gerencial, estes utiliza-
ram diversos mecanismos para melhorar a qualidade de vida no trabalho de seus colabora-
dores, objetivando, assim, alcançar resultados futuros satisfatórios para sua organização. 
Nesse caso, desconsidera e refuta, em parte, a hipóteses exposta, neste trabalho, que diz 
que, para que uma PME logre êxito, é necessário o auxilio direto de profissionais voltados 
à área de gestão empresarial.

A partir das informações obtidas pela pesquisa realizada, detectamos algumas variáveis 
que, em médio e curto prazo, podem prejudicar a continuidade da empresa:

• Dificuldade na relação chefia e subordinados;

• Falta de inovação nos produtos artesanais;

• Falta de uma política que esteja voltada para capacitação profissional.

Inicialmente, destacamos que o fato de as empresas não possuírem um auxílio, principal-
mente na área de gestão de pessoal, pode levar as mesmas a vários conflitos entre patrões 
e empregados. Vários desses casos foram relatados nas entrelinhas da pesquisa. É nesse 
aspecto que a contabilidade gerencial entrará, levando seus conceitos e diretrizes e pondo 
em prática suas ferramentas ligadas à área de gestão de pessoal.

Outro aspecto que é extremamente necessário de ser frisado é a falta da diversidade, tra-
tando-se de produtos artesanais. O shopping possui muitas lojas, vendendo sempre os 
mesmos produtos; a buscar por produtos que possuam certa diferenciação dos demais 
traria, sem sombra de dúvidas, uma inovação bastante bem-vinda para os olhos dos prin-
cipais clientes, que são os turistas, pois estes estão sempre dispostos a pagar grandes 
quantias por produtos peculiares regionais.

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, observamos um fator bastante importante e 
também bastante grave, que é a falta de capacitação profissional. Atendimentos eram fei-
tos de maneira inadequada, o que mostra a triste realidade do comercio, principalmente 
da região nordeste do Brasil, evidenciando a baixa qualificação do profissional atuante no 
comercio de produtos artesanais e isso, nos dias atuais, é inadmissível, principalmente em 
se tratando de Natal/RN, uma das cidades que mais recebe turistas e importantes eventos 
no âmbito de Brasil.

Uma maior capacitação, com aplicação de palestras e mini cursos, é necessária para os 
profissionais desse ramo de mercado. Isso beneficiará não apenas o profissional dessa 
área, mas a sociedade como um todo.
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Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.
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Ex.: 

ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
Fonte: Do autor,

13 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as 
referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem 
alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo a norma, 
as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples 
entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

• Livro:

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.

• Com mais de três autores:

LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

• Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 
12, 2004.

• Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

• Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S. ; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. . O pensamento do empreendedor 
cearense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

• Em meio eletrônico:
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FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: 
<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elabo-
ração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, 
NBR 6028, ou entrar em contato com os professores responsáveis pela publicação da re-
vista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item “Endereço da Revista”.

15 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

16 Do termo de autorização: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, 
de acordo com a Lei 9610/98, o autor de artigos submetidos na revista devem encaminhar 
o termo de autorização para publicação, juntamente com o artigo a ser publicado, para 
o Editor da revista. Tal documento autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, o artigo submetido para fins de leitura, impressão e/ou 
download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Revista e 
pela Universidade, a partir desta data.

17 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

18 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição 
para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se en-
quadra dentro das linhas editoriais da mesma. 

2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, 
normalização, revisão ortográfica e gramatical.

19 Do Endereço da Revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio eletrônico para 
o e-mail: vilmaneves@unp.br



20 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da universi-
dade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua obra. A 
licença permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de pro-
duzir e distribuir trabalhos dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma 
pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com fins acadêmicos, 
desde que citado a fonte.




