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EDITORIAL

O início de 2013 me fez plena de vigor e vontade de buscar mais caminhos e possibilidades 
para este periódico.

Como já é do conhecimento de muitos, a Revista de Connexio é uma publicação de caráter 
científico que visa ampliar a discussão e disseminação das temáticas centrais e transver-
sais à área da gestão empresarial. Neste propósito, alcançamos um leque bastante diverso 
de possibilidades. Contemplamos localmente todos os cursos que fazem a Escola de Ges-
tão, Negócio da Universidade Potiguar – UnP. Assim, a Connexio enquadra-se nas várias 
correntes do pensamento científico nas áreas de administração, finanças, contabilidade, 
marketing, internacionalidade, comércio, hospitalidade entre outros.

Somos ainda uma Revista jovem, porém, com extremas e amplas pretensões no que con-
cerne à busca da excelência pela qualidade, e o reconhecimento da contribuição acadêmica 
e social de nossos artigos.

Temos como meta primordial alçarmos voos além dos “muros” da UnP, trocar experiências 
com outras Universidades da Laureate International Universities. E ainda, ampliarmos esta 
rede de relacionamentos para outras instituições de ensino superior e pesquisa dentro e 
fora do Brasil.

Estamos neste novo ano reconfigurando nosso Conselho Consultivo e Editorial. Permiti-
mo-nos a partir de agora a ousadias, e, aceitamos desafios. Queremos atrair pesquisadores 
inter e multidisciplinares que estejam no cerne de nossa linha editorial. Pesquisadores de 
programas stricto e lato sensu das principais universidades brasileiras, representados no 
Comitê Científico.

A Revista Connexio adota boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. A revista utiliza o Repositório Científico da Editora da UnP 
que é operado no Brasil com o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia – IBICT. Tal sistema é recomendado pela Coordenadoria de Apoio ao Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES. Este sistema apoia a gestão de todo seu processo editorial, 
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desde a submissão e avaliação até a publicação e arquivamento digital de seus artigos, o 
que garante a transparência de cada etapa.

A Connexio aceita artigos submetidos nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. O Comitê 
e abastecem um bairro residencial de Parnamirim”, município da grande Natal/RN. O artigo 
avalia a contaminação dos poços tubulares que abastecem o bairro de Nova Parnamirim, 
sobretudo por íons nitrato, um composto químico relacionado à contaminação do lençol 
freático por efluentes domésticos, industriais e agrícolas.

Noutra direção, “O euro diante da crise europeia” é um artigo que retrata a situação do euro 
frente à realidade da economia mundial e o impacto deste no cenário da crise europeia. 
Conclui que as incertezas inerentes têm feito muitos economistas se questionarem se uma 
moeda comum seria de fato o ideal para países tão diferentes entre si. 

O artigo “A harmonização fiscal no processo de integração da união europeia” aborda 
que a manutenção da soberania fiscal dos Estados-Membros, e uma União Econômica 
de completo êxito não podem coexistir. Tal percepção mostra que esta carência harmonia 
entre interesses impede a evolução da integração e o cumprimento de um efetivo Estado 
de Bem-Estar almejado pela União Europeia.

Neste número, temos uma discussão interessante que aborda questões relativas à “A me-
mória institucional e as relações públicas”. O estudo mostra que a grande tarefa das Rela-
ções Públicas é a de implementar práticas que organizem e facilitem o resgate da memória 
institucional das empresas, buscando harmonizar o passado e o presente de forma que o 
futuro seja de real compreensão e riqueza para os cidadãos.

Na área da contabilidade o artigo “Proposta de implantação de BSC na “Natal Rigor - loca-
ção de roupas e fantasias”, afirma que os principais benefícios que podem ser alcançados 
através da implantação do BSC estão diretamente ligados a fornecer à gestão um melhor 
conhecimento de suas orientações estratégicas e financeiras, criando oportunidade de 
um conhecimento sistemático acerca do negócio proposto. Seguindo a mesma linha de 
pesquisa, o artigo “Lean manufacturing: um estudo de caso da sua aplicação em em-
presa do ramo de metais sanitários”, assevera que após a implantação do lean, muitos 
pontos importantes que servem de métricas para avaliação da própria implantação lean, 
demonstram significativa evolução de resultados, evidenciando melhoria geral do sistema 
de produção da empresa.

No estudo, “Qualidade dos serviços na educação superior: uma visão comparativa 
entre dois cursos de graduação”, concluiu-se que a IES deve analisar os atributos de 
ambos os cursos e conhecer as razões de (in)satisfação dos alunos de acordo com 
seus recursos e competências.

Ao tratar de “Rotatividade de pessoal: consórcio arena Natal”, o artigo discorre sobre de-
ficiência da empresa no que diz respeito ao recrutamento e seleção de pessoal, pois os 
faz de forma inadequada. Afirma ainda que a mesma deve fazer parcerias com outras em-
presas para divulgação das vagas a serem disponibilizadas, além da terceirização do seu 
processo de recrutamento e seleção.
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Por fim, o artigo, “Os conteúdos de formação profissional das diretrizes curriculares nacio-
nais presentes nos currículos dos cursos de Administração: um levantamento nos estados 
do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte”, traz uma grande colaboração no entendimento 
de que todas IES envolvidas no estudo devem atualizar e ajustar os Projetos Políticos de 
Cursos, em função de suas estruturas curriculares rígidas quando se trata das estatais, e 
as particulares devem diminuir o foco que quase sempre é voltado apenas para o mercado

Convido vocês, prezados leitores, a se juntarem a nós. 

Vilma Lúcia S. Neves
Editora.



ARTIGOS
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A AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
DE ÍONS NITRATO NOS POÇOS 
TUBULARES QUE ABASTECEM 
NOVA PARNAMIRIM

Maria Cândida Cunha
Pós-graduanda em Gestão Ambiental Empresarial pela UNP. Técnica 

de Controle Ambiental na Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte. E-mail: candidacunha84@gmail.com

Envio em: Julho de 2012

Aceite em: Novembro de 2012

RESUMO: Nova Parnamirim é o bairro mais importante da cidade de Parnamirim/RN, seu cres-
cimento ocorreu de forma acelerada, atrelado à expansão da Região Metropolitana de Natal, 
transformando de forma significativa a paisagem local, nesse contexto vieram às problemáticas 
que envolvem bairros e/ou cidades que passam por essa situação. A proposta desse artigo é des-
tacar a contaminação por íons nitratos que os mananciais de água subterrânea que abastecem a 
região vêm sofrendo; somente no ano de 2011 cerca de 30% dos poços tubulares apresentaram 
níveis de íons nitrato acima do permitido pela legislação brasileira que é de 10,0 mg.L-1 NO

3
-N. 

Essa avaliação se deu pela obtenção de dados dos relatórios de controle da qualidade da água 
realizados periodicamente pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). 
E, segundo os resultados, a necessidade eminente da implantação de um sistema de esgota-
mento sanitário se mostra como a alternativa primordial para resolução desse problema.

Palavras-chave: Nova Parnamirim. Esgotamento Sanitário. Íons nitrato. Qualidade da Água Sub-
terrânea.

EVALUATION OF NITRATE ION CONCENTRATIONS 
IN WELLS THAT SUPPLY NOVA PARNAMIRIM

ABSTRACT: Nova Parnamirim is the neighborhood’s most important city of Parnamirim/RN, growth 
occurred rapidly, coupled with the expansion of the metropolitan area of Natal, significantly trans-
forming the local landscape. In this context, cames to issues involving neighborhoods and/or cities 
who go through this situation. The purpose of this paper is to highlight contamination by nitrate 
ions that underground water sources that supply the region have suffered, in 2011 only about 30% 
of wells had nitrate ion levels above those permitted by Brazilian legislation is 10.0 mg L-1 NO3- - 
N. This evaluation was made by obtaining data from reports control of water quality conducted pe-
riodically by the Water and Sewerage Company of Rio Grande do Norte (CAERN). And, according 
to the results, the perceived need of establishing a sanitary sewage system, shown as the primary 
alternative to solve this problem.

Keywords: Nova Parnamirim. Sanitation. Nitrate íons. Groundwater Quality.
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1. INTRODUÇÃO
Parnamirim é a terceira cidade mais populosa do Estado do Rio Grande do Norte, sua área 
total é de aproximadamente 120,2km², pertence à Região Metropolitana de Natal (RMN), 
tendo como principal bairro, Nova Parnamirim.

“O processo de urbanização de Nova Parnamirim é recente e se apresenta de forma acele-
rada, provocada pelo deslocamento populacional em busca do emprego na Região Metro-
politana da Natal (RMN), estimulada pelas mudanças estruturais e espaciais da economia” 
(SOUZA, 2004).

Segundo dados do último censo realizado em 2010, a população total residente de Parna-
mirim é de 202.456 habitantes, a densidade demográfica é de 1.638,18 (IBGE, 2010). Em 
matéria recente publicada no caderno: Imóveis e Construções,  do jornal Tribuna do Norte, 
de acordo com o IBGE, somente em Nova Parnamirim, entre 2000 e 2010, o número de 
domicílios particulares passou de 7.136 para 21.192 (crescimento de 195%), enquanto a 
população aumentou de 24.952 para 54.076 (116%).

O Sistema de Abastecimento de Água do bairro pertence à Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern), os serviços de manutenção e operação são realizados pela 
Regional Litoral Sul, juntamente com a Unidade de receita de Parnamirim (URPN). 

Ao total são 14 poços tubulares que ofertam água para Nova Parnamirim, conforme está 
representado na tabela 1, onde encontramos também a localização, profundidade, vazão e 
a data de inicio de operação de cada poço. 

Tabela 1: Localização dos poços tubulares que abastecem Nova Parnamirim. Fonte: CAERN, 2011.

Descrição Endereço Profundidade (m) Vazão (m3/s) Início de operação 
do poço

PT 06 - NP Avenida Ayrton Senna c/ Rua jardim dos Eucaliptos 77,0 75,0 14/01/1988

PT 07 - NP Rua das Patativas 77,0 100,0 13/01/1989

PT 08 - NP Avenida Ayrton Senna c/ Rua Nísia Floresta 82,47 90,0 14/07/1990

PT 09 - NP Rua Jardim dos Eucaliptos 86,90 30,0 27/09/1988

PT 10 - NP Avenida Maria Lacerda 78,17 40,0 01/12/1993

PT 11 - NP Avenida Petra Kelly 96,0 35,0 27/11/1996

PT 12 - NP Rua Nogueira (Cidade Verde) 86,0 80,0 31/08/1999

PT 13 - NP Rua Serra das Flores c/ Rua Serra do Arapuá 77,5 60,0 02/10/1999
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PT 14 - NP Avenida Mahatma Gandhi 75,0 80,0 31/10/2001

PT 16 - NP Rua Luís Alberto Dantas 80,0 35,0 19/06/2000

PT 17 - NP Avenida Ayrton Senna 78,0 50,0 08/08/2003

PT 18 - NP Rua dos Pinheirais 78,7 50,0 28/03/2005

PT 19 - NP Loteamento Caminho do Sol 76,0 37,5 -

Fonte: CAERN

Semestralmente são realizadas coletas de agua para verificar as condições sanitárias dos 
poços tubulares, onde são avaliados parâmetros físico-químicos, como cor, pH, alcalinida-
des, cloretos, íons nitrato e nitrito, teor de ferro, etc. e parâmetros bacteriológicos, como 
coliformes termotolerantes e Escherichia coli.

O objetivo principal desse artigo é a avaliação desses poços quanto à presença do íon 
nitrato, a fim de questionar a necessidade da implantação de um sistema de esgotamen-
to sanitário que atenda ao bairro de Nova Parnamirim, uma vez que, com o aumento da 
população que reside e/ou trabalha no bairro, a produção de efluentes sanitários que são 
infiltrados no solo vem aumentado a cada dia e provocando a contaminação do manancial 
de água subterrânea.

Diversos Órgãos e Entidades mundiais e no Brasil, como a Comunidade Europeia, a Agência 
Americana de Proteção Ambiental (USEPA) e a Agência Nacional das Águas (ANA) utilizam 
o íon nitrato como indicador de contaminação, cuja presença está associada à qualidade 
do manancial, e acreditam que um dos grandes fatores para o aumento das concentrações 
desse parâmetro é devido ao desenvolvimento das cidades de forma desordenada, o au-
mento rápido das populações urbanas.

O íon nitrato pode ter origem natural quando da ocorrência de rochas fornecedoras de 
nitrato, ou antrópica através das atividades humanas, como aplicação de fertilizantes e 
insumos nitrogenados, utilização de fossas negras, vazamentos das redes coletoras de 
esgoto e influência de rios contaminados na zona de captação de poços.

Sua formação se dá pela oxidação do nitrogênio orgânico a nitrito (equação1) através de 
bactérias nitrozomonas e posteriormente a nitrato (equação 2) pelas nitrobactérias, esse 
processo de nitrificação ocorre em meio aquoso.

2NH4
+ (aq) + 2OH-(aq) + 3O2 (g) → 2NO2(aq) + 2H3O

+ (aq) + 3H2O(l) Equação (1)

2NO2-(aq) + O2(g) → 2NO3 - (aq)     Equação (2)

“Águas subterrâneas apresentam geralmente teores de íon nitrato no intervalo de 0,1 a 
10,0 mg.L-1 NO3- N, porém em águas poluídas os teores podem chegar a 1000,0 mg.L-1 
NO3- N”. (CETESB, 2006).

A Portaria nº. 2914/2011 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos e responsabi-
lidades ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seus padrões 
de potabilidade (BRASIL, 2011). Dessa forma, para estar em conformidade com o padrão de 
substâncias químicas que representam risco à saúde, as águas ditas potáveis devem apresen-
tar como limite de concentração 10,0 mg.L-1 NO3- N de nitrato calculado como nitrogênio. 
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“Esse parâmetro tem sido utilizado mundialmente como indicador da contaminação sub-
terrânea, principalmente porque apresenta alta mobilidade na água subterrânea e persis-
tência, podendo contaminar extensas áreas” (CETESB, 2006).

Para a CETESB, concentrações de íon nitrato acima de 5,0 mg.L-1 NO3- N indicam uma al-
teração do equilíbrio natural, principalmente por influencia antrópica sobre a qualidade das 
águas subterrâneas, portanto essa concentração foi adotada como um valor de prevenção.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho procurou reunir o máximo de informações sobre a concentração de 
íons nitrato nos poços tubulares que abastecem Nova Parnamirim, no período de agosto de 
2006 a março de 2012. As informações foram cedidas pela Companhia de Águas e esgotos 
do Rio Grande do Norte. 

A metodologia adotada foi direcionada à avaliação dos resultados obtidos, comparando-os 
com o valor máximo permitido pela Portaria 2914/2011 de 10,0 mg.L-1 NO3

- N.

Foi realizado um levantamento da localização dos poços tubulares que abastecem Nova 
Parnamirim, e esses foram plotados na figura 1, para melhorar a visualização dos poços.

Além da revisão bibliográfica relacionada ao tema do trabalho, através de artigos publica-
dos, dados do IBGE, CAERN, Prefeitura Municipal de Parnamirim, Legislação Brasileira de 
potabilidade da água e demais relatórios.

Segundo informações cedidas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nor-
te, as coletas são realizadas semestralmente, de acordo com os procedimentos de coleta 
e analisadas de acordo com as normas do Standard methods for the examination of water 
anda wasterwater, 20ed. (APHA e al) e são realizadas no Laboratório de Controle de Quali-
dade de Águas da Companhia.

Figura 1: Localização dos poços tubulares que abastecem o bairro de Nova Parnamirim
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3. RESULTADOS
Os resultados das análises de íon nitratos que estão inseridos na tabela 2, indicam que as 
concentrações de íons nitrato nos poços tubulares de Nova Parnamirim vêem aumentado 
ano após ano, prova disso é que em agosto de 2006 apenas o PT 10 apresentava valor 
acima de 10,0 mg.L-1 NO3

- N, decorridos quase um ano, em maio de 2007, o PT 07, junta-
mente com o PT10 passaram a apresentar valores acima de 10,0 mg.L-1 NO3

- N.

Em abril de 2009, os poços PT 07 e PT 10 e PT 18 apresentavam valores de íons nitrato 
acima do máximo permitido pela Legislação Brasileira e em junho de 2010, o PT 06 entrou 
para a lista dos poços tubulares contaminados, E, de acordo com os resultados de análises 
realizadas em março de 2012, temos os poços PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 13 e PT 18.

Tabela 2: Resultados do íon nitrato (mg. L-1 NO3
- N) dos poços tubulares de Nova Parnamirim. 

Da
ta Início de 

operação

Ag
o/

06

M
ai

/0
7

Se
t/0

7

Ab
r/0

8

Ab
r/0

9

No
v/

09

Ju
n/

10

Ju
n/

11

M
ar

/1
2

PT06 0,55 6,8 7,5 8,5 9,0 9,2 9,7 8,5 11,6 10,7

PT07 3,0 9,0 10,0 10,6 10,0 11,8 13,0 17,4 14,2 13,9

PT08 3,1 8,3 9,0 9,0 9,6 9,8 10,1 - 9,41 12,2

PT09 2,4 2,0 1,9 2,6 1,8 - 2,0 2,3 6,8 4,1

PT10 - 12,5 15,5 12,0 17,0 14,2 16,0 17,5 17,6 17,7

PT11 0,4 - 3,2 3,9 3,7 3,2 3,6 3,8 6,2 5,3

PT12 0,6 1,3 1,3 1,9 1,8 1,6 2,2 1,7 3,0 3,0

PT13 0,4 - 4,8 6,0 5,6 8,2 9,7 9,5 9,6 10,2

PT14 0,4 2,6 3,2 3,4 5,5 6,4 6,8 7,7 8,1 9,3

PT16 - 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2

PT17 - 0,4 0,6 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2

PT18 4,6 - 8,3 9,0 9,8 11,0 12,8 13,6 14,2 14,7

PT19 - - 0,1 0,2 0,5 0,0 0,3 0,2 0,4 0,4

Fonte: CAERN, 2012.

Quando comparados os resultados dos últimos 6 anos, os poços tubulares PT 06, 07, 
PT 08, PT 10, PT 13 e PT18, tiveram um aumento em suas concentrações de íons ni-
trato de 3,9 mg. L-1 NO3

- N (57,35%), 4,9 mg. L-1 NO3
- N (54,44%), 3,9 mg. L-1 NO3

- N 
(46,99%), 5,2 mg. L-1 NO3

- N (41,60%), 5,4 mg. L-1 NO3
- N (112,5%) e 6,4 mg. L-1 NO3

- N 
(77,11%), respectivamente.

Os demais poços tubulares PT 09, PT 11, PT 12, PT 14, PT 16, PT 17 e PT 19, tiveram 
respectivamente um aumento em suas concentrações de íons nitrato de 2,1 mg. L-1 NO3

- N 
(105,0%), 2,1 mg. L-1 NO3

- N (65,63%), 1,7 mg. L-1 NO3
- N (130,77%), 6,7 mg. L-1 NO3

- N 
(257,69%), 0,2 mg. L-1 NO3

- N (100,0%), 0,8 mg. L-1 NO3
- N (200,0%), e 0,3 mg. L-1 NO3

- N 
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(300,0%), que apesar de em alguns casos, apresentarem percentuais elevados de aumento 
na concentração, estas ainda encontram-se abaixo da Legislação Brasileira.

4. CONCLUSÕES
O bairro de Nova Parnamirim passou por grandes transformações nesses últimos anos, 
como rápido crescimento populacional, verticalização das residências e impermeabilização 
do solo, no entanto não houve a preocupação dos órgãos competentes com questões 
básicas, como o saneamento, especialmente a coleta adequada dos efluentes domésticos. 

Avaliando os resultados obtidos, percebemos que a contaminação dos poços tubulares que 
abastecem o bairro está acontecendo, sobretudo por íons nitrato, que é um composto quí-
mico relacionado à contaminação do lençol freático por efluentes domésticos, industriais e 
agrícolas, e, uma vez contaminadas, essa água passa a representar riscos à saúde humana. 

Por tanto, constatou-se que dos 13 poços tubulares pesquisados, 06, ou seja, 46,15% 
apresentam valores de íons nitrato acima do estabelecido pela Portaria 2914/2011, que é 
de 10,0 mg.L-1 NO3

- N.

Em alguns poços tubulares de Nova Parnamirim, ainda não ocorreram aumentos signi-
ficativos nas concentrações de íon nitrato, já que esses se encontram mais afastados da 
parte central.

Porém, existe a necessidade urgente da implantação de um sistema de esgotamento sa-
nitário, que atenda todo o bairro de Nova Parnamirim, garantindo assim, que os demais 
poços ali perfurados, ou mesmo os que ainda não sofreram com a ação da falta de coleta 
e tratamentos dos efluentes, sejam protegidos e continuem a oferecer água de qualidade 
para a população.

No caso dos poços tubulares já contaminados, a solução ideal seria a diluição com outros 
poços de melhor qualidade no quesito nitrato,a través da construção de reservatórios e o 
constante monitoramento da qualidade da água desses poços.
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RESUMO: A crise que se alastrou pela Europa nos últimos anos, e vem se mostrando cada vez 
mais árdua de conter, é de origem financeira e tem como ponto de ligação a exorbitante dívida pú-
blica de alguns países europeus como a Grécia, Portugal e Irlanda. Diante de tal acontecimento 
o Euro possui um papel fundamental, pois ao mesmo tempo em que funciona como um “ancora” 
para os países mais afetados, também proporciona grande estabilidade aos mesmos, sem que 
haja o descontrole da inflação e dos juros. 

Palavras-chave: Crise. Europa. Euro. Dívida Pública.

EURO CRISIS BEFORE THE EUROPEAN

ABSTRACT: The crisis that has spread through Europe in the last years has become harder to 
contain and stems from the exorbitant public debt of some countries like Greece, Portugal and 
Ireland. While the Euro currency plays an important role, at the same time, the currency acts as 
an “anchor” for the affected countries, it also provides greater stability, reducing the variation in 
inflation and taxes.
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1. INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios da civilização o homem nunca foi capaz de viver sozinho “No man is 
an island”, ou seja, “Nenhum homem é uma ilha” (Donne, John.1624. Meditations XVII - 
Devotions upon Emergent Occasions). Nas escrituras de John Donne é possível notar que 
este ponto sobre o homem necessitar viver em comunidade remetia a uma questão muito 
mais filosófica e psicológica das relações humanas, porém podemos associar o mesmo 
pensamento à questões econômicas, ao fato de que não podemos produzir tudo aquilo que 
necessitamos, logo recorremos à “alguém” que posso nos fornecer o necessário.

Foi deste princípio básico que nasceu as relações comerciais, inicialmente um indivíduo 
trocava suprimentos com outro indivíduo, então uma vila com outra vila, um povo com 
outro povo, nações com nações e assim se sucedeu o crescimento do escambo. 

Geralmente, para estabelecer algum padrão monetário, os comerciantes costu-
mavam utilizar algum tipo de mercadoria de grande procura. Na Grécia Antiga, 
o boi (que era chamado pekus) foi utilizado como referência nas trocas comer-
ciais. Uma outra mercadoria comumente utilizada foi o sal, que foi usado como 
moeda entre os romanos e etíopes (SOUSA, 2012, p.1).

O metal em algumas civilizações passou a possuir um valor significativo, e foi a partir daí 
que o mesmo transformou-se em um dos principais produtos de troca de materiais, pos-
teriormente padronizando-se de acordo com o seu Estado de origem, representando assim 
não só a cultura de seu povo – possuindo gravuras em sua moeda que representassem 
algo ou alguém importante - como também a riqueza que este possuía. Tal invenção faci-
litou e agilizou as transações de compra e venda de mercadorias, tornando-se fortes com-
ponentes da economia da época, se fortificando cada vez mais com o passar dos séculos e 
hoje sendo uns dos principais representantes do poder de um Estado.

A Europa durante muitos anos foi palco de intensos conflitos, guerra territoriais e políticas, 
que se seguiram desde o século XIV até metade do século XX. Atualmente o continente 
enfrenta um conflito no âmbito financeiro não menos desafiante, que abalou o sistema 
financeiro internacional como um efeito dominó.

A crise que se iniciou na Grécia em meados de 2009 e já atingiu outros países, vem alte-
rando as relações internacionais entre os países Europeus e custando o cargo de líderes de 
nações como Portugal, Grécia, Itália, Espanha e Bélgica.

A origem do problema é distinta entres os países afetados, mas todos tem em comum o 
problema da dívida pública e paralelamente à desvalorização da mesma – o que tornou di-
fícil ou impossível para alguns países da zona do euro de financiar as dívidas governamen-
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tais sem o auxílio internacional. Alguns economistas afirmam que os países mais fortes da 
União Europeia (UE), como a França e principalmente a Alemanha, vão ter que se sacrificar 
para o bem dos demais países, fornecendo pacotes de ajuda econômica.

O Euro, a moeda corrente da maioria dos países da EU, foi resultado de projeto político ar-
ticulado principalmente pela França. Criado em 1 de Janeiro de 2002, é adotado atualmente 
por de 17 dos 27 países da UE (Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,Eslováquia, Eslovê-
nia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos e Portugal). Os países da Eurolândia não possuem Banco Central próprio, o que 
dificulta uma ação mais efetiva quando se trata da recuperação dos países que apresentam 
déficits em suas economias. 

“O Banco Central Europeu ainda não tem a liberdade do FED americano para solucionar 
dívidas públicas e privadas’’ (FIOCCA, 2011). Essa liberdade ao qual Fiocca faz referência 
foi ao fato de que o FED (Federal Reserve, ou seja, Banco Central Americano) teve a pos-
sibilidade de efetuar a recompra das dívidas públicas e privadas, contendo dessa forma a 
depressão que atingia os Estado Unidos da América – resultado de excessivas concessões 
de crédito, principalmente hipotecário, à pessoas que não tinha condições de pagar ou ar-
car com os altos custos das taxas de empréstimos. Essa crise se agravou após a quebra do 
Lehman Brothers em 2008, que não sé afetou o Estado Americano como também a Europa, 
já que muitas empresas do velho continente possuíam investimentos nos EUA.

O presente artigo que se segue tem como foco a posição da atual moeda da UE em frente à 
crise do sistema financeiro que a Zona do Euro vem enfrentando e de que maneira a mesma 
afeta política e economicamente não só os Estados aderentes e como os demais países que 
possuem forte relação com a Eurolândia.

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. HISTÓRIA
Ao final da Segunda Guerra Mundial a Europa encontrava-se em um situação delicada, com 
grande parte de seus países destruídos e com suas economias devastadas, logo reestrutu-
rações independentes eram impossíveis. 

“Depois da guerra, o desemprego tem sido o mais insidioso, o mais corrosivo mal de nossa 
geração: é a doença social específica da civilização ocidental em nosso tempo” (HOBSBA-
WN,1994, p.90).

 E na tentativa de resolver esse problema, os Estados europeus decidiram se agrupar, con-
sequentemente se fortalecendo e assim alcançar os objetivos que tinham em comum, o 
crescimento e o desenvolvimento.

Em meados de 1948 esse projeto foi consolidado com o nome de Benelux, referente aos 
três países que compunha o grupo – Bélgica, Holanda e Luxemburgo – essa união criava 
incentivos tributários e aduaneiros e posteriormente um avanço em suas relações comer-
ciais. Dois anos após o Benelux outro plano foi criado, o Plano Schuman (recebeu o nome 
devido ao Ministro da Relações Exteriores francês Robert Schuman, um dos principais 
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impulsionadores do projeto), que tentava então criar um mercado comum, que inicialmen-
te apenas homogenizou a produção de carvão e aço na França e Alemanha, todavia com 
objetivos de expansão para demais países europeus.

Com a intenção de instalar uma base industrial unificadora na Europa, em 1951, foi criada 
a CECA – Comunidade Europeia de Carvão e Aço – uma das primeiras comunidades até 
então. Faziam parte desta 6 países fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxem-
burgo e Holanda.

Ao perceber os resultados concretos e satisfatórios tanto do Benelux quanto da CECA, 
decidiu-se entrar criar uma nova comunidade, o Mercado Comum Europeu (MCE) ou Co-
munidade Econômica Europeia (CEE), além de promover a livre circulação de mercadorias, 
o grupo ansiava superar a hegemonia econômica presente na época que se dividia entre 
os Estados Unidos da América e a União soviética, potência exercida pelos dois países que 
gerava uma tensão mundial, esse período ficou conhecido como Guerra Fria.

Posteriormente ocorreu a assinatura do Tratado de Maastricht em 1991, que só teve inicio 
efetivamente em 1993, porém com o nome de União Europeia (UE), e desse bloco econô-
mico faziam parte Áustria, Alemanha, Grécia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, França, Itália, 
Reino Unido, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suécia e Finlândia. Dentre os diver-
sos objetivos da UE, como o desenvolvimento de políticas comunitárias, promover políti-
cas externas de segurança comum, livre circulação de cidadães dos Estados membros, o 
tratado previa a circulação de uma moeda única.

Com os anos, outros países adentraram na UE, atualmente são 27 países, dentre desse total 
17 aderiram a chamada Zona do Euro (Eurolândia), ou seja, aderiram ao euro como sua mo-
eda comum e oficial, uma união monetária dentro da própria UE efetivada em Primeiro de Ja-
neiro 2002, na estratégia de facilitar as negociações entre o países que utilizassem a moeda.

Mas para que um país possa adotar o Euro como moeda nacional pré requisitos foram 
estabelecidos, desta forma garantindo que aqueles que aderissem a essa integração mone-
tária, tenham condições de acompanhar ou responder de maneira harmônica as mudanças 
que enfrentam a partir do momento da adesão, como por exemplo, a formação de um mer-
cado único de capitais, trabalhadores, bens e serviços. Desta forma se um país não adota-
-se a moeda logo de imediato, seria possível ser feito posteriormente, após ter cumprido 
todos os requisitos necessários. Dentro da União Europeia, essa possibilidade é chamada 
de Alargamento Progressivo ou Integração Progressiva.

O alinhamento de suas estruturas sociais, econômicas e políticas devem estar de acordo 
com os demais Estados aderentes do Euros, entre elas compreende-se na estabilidade do 
câmbio, preços e taxas de juros a longo prazo; sua legislação deve ser compatível aos pre-
ceitos da Eurolândia, referente ao dever do Banco Central Europeu e a assuntos monetários.

Após ter cumprido todos os requisitos e o Estado ter sido aceito na Zona do Euro, as tran-
sações devem ocorrer de maneira clara perante aos cidadãos do respectivo requerente e de 
forma sucinta, ou seja, a moeda nacional precedente do Euro deve ser tirada de circulação 
rapidamente e os preços de mercado substituídos, convertidos devidamente, sendo repas-
sados para a população.
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2.2. CAUSAS
A crise foi resultado, de modo geral, do acumulo de uma serie de acontecimentos que favo-
receram o surgimento da mesma. Primeiramente, as fáceis condições de crédito durante o 
período de 2002 à 2008 incentivaram as práticas de crédito e empréstimos de alto risco, o 
que gerou a crise de 2008 e a instabilidade econômica no ambiente internacional.

O longo período de baixas taxas de juros nos países desenvolvidos também foi um fator 
importante ao encaminhamento da crise europeia, tendo em vista que estimulou os eleva-
dos gastos públicos pelos países subdesenvolvidos, fazendo que fosse “barato se endivi-
dar”. A arrecadação de impostos desproporcional e lento crescimento econômico desde 
2008 também são aspectos que favoreceram o surgimento da crise.

A falta de fiscalização dentro da União Europeia para averiguar se os requisitos para in-
tegrar a Zona do Euro, como manter uma dívida pública menor que 60% do PIB, ainda 
estavam sendo mantidas.

De fato, a crise da dívida é o resultado de uma pilhagem sistemática dos cofres 
do Estado para o enriquecimento da classe dominante à custa da população 
trabalhadora. Por três décadas, os impostos sobre empresas, grandes rendas e 
fortunas foram diminuindo continuamente. Os bilhões de euros que compensa-
ram as perdas especulativas dos bancos após a crise financeira de 2008 devas-
taram as finanças públicas (SCHWARZ, et al, 2011).

Em seguida, a globalização das finanças, que segundo o professor de economia da Univer-
sidade de Paris XII, Dominique Plihon (2007) é um “processo de interligação dos mercados 
de capitais aos níveis nacionais e internacionais, conduzindo ao aparecimento dum merca-
do unificado do dinheiro à escala planetária”. Tal processou gerou uma reação em cadeia 
dentro do continente europeu, afetando cada vez mais países.

De acordo com Luís Faria (2012), os sinais da crise estão sendo sentidos por toda a Eu-
ropa e ecoam por todo o mundo. A teoria do contágio se concretiza e não são apenas os 
gregos, os irlandeses e os portugueses que se veem em apuros face às taxas de juro exi-
gidas pelo mercado para a colocação dos títulos representativos das respectivas dívidas 
públicas. Também a Itália, a terceira economia da Zona Euro e a sétima potência mundial 
foi contagiada e a Espanha, como também já se antevia. Mas o problema ganhou, recente-
mente, novas proporções quando a França, a Bélgica e até a Áustria foram atingidas pelo 
síndrome da dívida.

2.3. DENSENVOLVIMENTO DA CRISE

2.3.1. Grécia

Os primeiros sintomas da crise europeia foram sentidos em 2007, com o início da crise 
imobiliária norte americana, quando os bancos dos Estados Unidos da América possuíam 
ativos altamente arriscados, lastreados em hipotecas de baixa qualidade. A crise se alas-
trou para os demais países, afetando principalmente a Europa, o Japão e a China. 
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Mas a confirmação de uma crise na Europa veio com a publicação do The New York Times 
em fevereiro de 2010 que afirmava que a Grécia havia feito acordos com o banco Goldman 
Sachns com a intenção de esconder parte de sua exorbitante dívida pública. O clima de 
desconfiança fez com que a Comissão Europeia abrisse uma investigação sobre o caso e 
confirmasse a dívida. A Grécia além de possuir um déficit orçamentário superior a 13% do 
PIB, ultrapassou o dobro do limite de 60% da dívida sobre o PIB, de acordo com o Tratado 
de Maastricht que é responsável pela criação da Zona do Euro.

A situação grega foi resultado da situação internacional, o mundo ainda estava tentando se 
recuperar da crise anterior, e de fatores internos como o longo período de intensos gastos 
– alguns especialistas ressaltam as Olimpíadas de 2004 como principal responsável – e 
uma arrecadação de impostos infimamente menor, que ao longo dos anos gerou o acumu-
lo das dívidas públicas. “A Grécia estava completamente despreparada quando chegou a 
crise global de crédito e em 2009, registrou déficit orçamental de 13,6% do PIB e enfrenta 
atualmente uma dívida de 300 bilhões de euros” (ENTENDA a crise na Grécia, 2010).

Isso gerou consequências graves para a economia grega e europeia. A suspeita de que o 
governo grego suspenderia os pagamentos de suas dividas e a falta de transparência na 
divulgação das dívidas e do seu déficit, fez com que a situação se agravasse e a retirada de 
investimentos estrangeiros e a necessidade do auxilio internacional para o pagamento de 
suas dívidas fosse inevitável.

De modo geral, todos os países da Zona do Euro foram afetados pelo impacto da crise. A 
dívida pública do governo grego fez com desencadeasse uma série de conflitos no mercado 
financeiro internacional, afetando assim os países menos estáveis da União Europeia, que 
assim como a Grécia precisaram posteriormente de um auxílio internacional.

Atualmente os países mais afetados – Grécia, Portugal, Itália, Espanha e Irlanda – fazem parte 
do grupo PIGS, ou também chamado PIIGS. O grupo existe desde a década de 90 e se refere 
ao conjunto de países europeus que possuem um desenvolvimento econômico similar. Após 
a crise financeira da Europa o termo se tornou popular, mesmo sendo considerado extrema-
mente pejorativo por alguns economistas e pelos governos dos Estados participantes.

Segundo Povani (2010, p.1), 

Um conjunto de cinco países europeus tem tirado o sono de economistas do 
mundo todo. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, batizados de Piigs 
(acrônimo depreciativo criado para denominar as cinco economias, e que em 
inglês tem sonoridade e escrita semelhante a “porcos”), provocam temor em 
investidores quanto à capacidade desses governos de conter o alto déficit fiscal 
e honrar suas dívidas. O déficit ocorre quando um país gasta mais do que arre-
cada. A possibilidade de calote desses países é considerada a maior ameaça já 
enfrentada pelo euro, a moeda única europeia, desde sua criação. Além disso, 
esse cenário tem deixado o euro vulnerável e levado a quedas nas principais 
Bolsas do mundo nas últimas semanas.

2.3.2. Irlanda

Posteriormente a Grécia, a Irlanda ser tornou o alvo da crise na União Europeia. Diferente da 
crise em outros países, a crise irlandesa não teve origem nos gastos excessivos do governo, 
apesar de sofrer posteriormente com a dívida pública, mas no enfraquecimento dos bancos.
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A Irlanda havia sido apelidada de “tigre celta” devido o elevado desenvolvimento econômi-
co que o país vivia, grande parte deste crescimento se deve a expansão do setor imobiliá-
rio. Todavia, em 2008, o setor sofreu uma forte retração com a crise imobiliária, a mesma 
resultou na queda de 50/60% do preço dos imóveis e no acumulo de empréstimos de risco 
no portfólio dos principais bancos do país. 

Os grandes bancos irlandeses estavam envolvidos diretamente com a expansão do setor 
imobiliário, pois eram responsáveis pelo fornecimento de empréstimos de alto risco para 
o setor. Com a chegada da crise, os bancos irlandeses se enfraqueceram drasticamente, 
sendo necessário a ajuda do governo.

Para auxiliar as instituições bancárias foram necessários cerca de 45 bilhões de euros 
(convertendo para o real seria mais de 100 bilhões), que geraram um déficit no orçamento 
do governo irlandês equivalente a 32% do PIB. Logo, o Estado irlandês enfrenta dois gran-
des problemas diante da crise: o enfraquecimento dos mais importantes bancos do Estado 
e a grande dívida pública.

 “As finanças do país também estão sendo afetadas pela queda na arrecadação de im-
postos. A diferença entre o que o governo gasta em serviços públicos e o que recebe em 
impostos e taxas atinge o insustentável patamar de 12% do PIB. À medida que a economia 
se retrai, cresce o desemprego e aumentam os temores de que o país esteja à beira de uma 
volta à recessão.” (ENTENDA a crise na Irlanda, 2010).

Diante da crise, o Estado Irlandês se recusou inicialmente a receber auxílio internacional, 
afirmando ser plenamente capaz de arcar com suas dívidas. Tal relutância, tanto por parte 
do governo como por parte da população, vem do orgulho nacional de possuir uma in-
dependência financeira, tema já abordado pelo ministro irlandês, Batt O’Keeffe (2010), “a 
soberania do nosso país foi conquistada a muito custo e o governo não abrirá mão dela em 
favor de ninguém”.

A Irlanda nega os pacotes de ajuda da União Europeia também devido ao temor de se 
mostrar numa situação de instabilidade econômica no cenário internacional, o que poderia 
gerar o aumento aos impostos sobre a pessoa jurídica e, dessa forma, repelir os investi-
mentos externos.

Ao mesmo tempo em que o Estado recusa as propostas de recuperação do Banco Central 
Europeu, os bancos nacionais privados passam por dificuldades no levantamento de em-
préstimos e como parte desses bancos são parcialmente nacionalizados, a dívida de tais 
instituições também faz a ser adquirida pelo governo irlandês.

A situação incerta que ronda as contas públicas irlandesas, afeta especialmente os países 
menos estáveis e que também apresentam dificuldades para arcar com a sua dívida públi-
ca. Dessa forma, existe uma grande preocupação no continente que tais países não sejam 
capazes de pagar seus credores, gerando então uma restrição dos empréstimos e elevando 
os custos do mesmo no mercado internacional.

2.3.3. Portugal

Portugal vivia nos últimos anos um baixo nível de crescimento econômico que se desta-
cava na zona do euro por ser significativamente menor que os demais países – entre 2000 
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e 2009 a taxa media de crescimento econômico português foi de 0,9%. Todavia o Estado 
ainda buscava sustentar o modelo de vida europeia da década de 50/60, quando as taxas 
de crescimento giravam em torno de 6% e a economia era sustentável. Tal modelo europeu 
se baseava numa política de altos salários, proteção social e subsídios.

Durante as ultimas décadas até o estouro da crise europeia o país deixou de ter uma econo-
mia sustentável, e passou a ter uma economia frágil e incapaz de arcar com a dívida pública.

Inicialmente Portugal se recusou a pedir ajuda no combate á crise para Comissão Euro-
peia - o primeiro-ministro José Sócrates afirmou que o auxílio internacional seria o “últi-
mo recurso”. Mas após uma serie de conflitos na política interna, o país admitiu que não 
conseguiria arcar sozinho com as dívidas públicas que já se igualavam ao PIB português. 

“Portugal será forçado a pedir ajuda externa para sair do buraco fiscal, arrumar suas contas 
e se enquadrar nos padrões da união monetária. Será necessário um pacote de uns 70 bi-
lhões, segundo as estimativas mais otimistas. Mas há no mercado financeiro quem aponte 
uma necessidade de até 100 bilhões. O dinheiro poderá ser fornecido pela União Europeia, 
provavelmente com ajuda do FMI. O governo socialista do primeiro-ministro José Sócrates 
ainda tentou evitar esse tipo de solução, propondo ao Parlamento um novo programa de 
austeridade. Foi um esforço para desviar o país do caminho seguido pela Grécia e pela 
Irlanda. Mas o plano foi rejeitado e o chefe de governo pediu demissão. Havia prometido 
fazê-lo se a proposta fosse rejeitada. A oposição venceu, mas não tem motivos para co-
memoração. Nenhum socorro externo será fornecido sem a contrapartida de um rigoroso 
compromisso de ajuste, como já ocorreu nas negociações com as autoridades gregas e 
irlandesas.” (CRISE, 2011).

Atualmente o Estado apresenta melhoraras significativas quanto ao programa de ajusta-
mento que tem sido implementado.

2.3.4. Espanha

Mesmo a Espanha sendo considerada uma economia forte e tendo um PIB consideravel-
mente maior que a Grécia, Portugal e a Irlanda, o país também apresenta problemas no 
âmbito financeiro decorrente da crise. Desde 2007 o país vem passando por uma recessão 
econômica e em 2009 o PIB espanhol contraiu 3,7% em comparação ao ano passado.

As dificuldades na economia espanhola são resultados do declínio na construção civil em 
meio ao excesso de oferta de habitação, a diminuição do consumo, o elevado nível de de-
semprego, a falências de grandes empresas e a elevada dívida que o Estado enfrenta – a 
dívida pública espanhola, em proporção ao PIB, é metade que a divida publica grega, mas 
por se tratar de uma economia maior o endividamento de $ 1 trilhão resultaria em um forte 
impacto á economia espanhola e sua população.

O governo adotou algumas medidas a fim de estimular a economia, como subsídios de de-
semprego estendido, garantias de empréstimos, corte de gastos públicos, privatizar indús-
trias, aumentar a competitividade através de reformas no mercado de trabalho e incentivar 
o consumo, todavia as medidas não obtiveram resultado. O déficit orçamentário também 
aumentou de 3,8% do PIB em 2007 para 9,2% do PIB em 2010 (três vezes maior que o 
limite da Zona do Euro) e o mais preocupante é que o desemprego chegou a maior marca 
da história do país, passou de 8% em 2007 para 20% em 2011.
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Gráfi co 1: Taxa de desembrego (%).
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Fonte: Index Mundi, 2011.

2.3.5. Itália

A Itália vem passando nos últimos anos por um avanço econômico lento e níveis de cresci-
mento menor que a média de crescimento da União Europeia por mais de uma década. Isso 
resultou numa economia enfraquecida e vulnerável diante da crise no continente europeu.

O Estado enfrenta, assim como os outros países afetados da Zona do Euro, problemas no 
controle da divida publica. A mesma vinha aumentando de forma constante desde 2007 e 
atingiu quase 120% do PIB em 2011 – o equivalente á $ 2,4 trilhões. O PIB italiano também 
sofreu uma drástica diminuição e está 5% menor que o PIB de 2007, período anterior a 
crise americana.

Mesmo a economia italiana se encontrando numa posição complicada, ainda se encontra 
em vantagem quando comprada as outras economias europeias, pois dívida pública italia-
na apresenta prazos maiores e parte desta dívida pertence ao mercado interno. 

Desde 2011 o governo aprovou uma série de pacotes para frear a dívida pública, equi-
librar o orçamento e diminuir o nível de desempregado, que já atingiu 8,4%, até 2013. 
Entres as medidas estão: o aumento de impostos, a reforma das pensões e cortes na 
administração pública.

2.4. AUXÍLIO INTERNACIONAL
Durante uma conferência das Nações Unidas (UN – United Nations ), que ocorria na cidade 
de Bretton Woods, New Hamphisre, Estado Unidos, no mês de julho do ano de 1944, ali 
presentes 45 representantes de seus respectivos Estados, concordaram que era necessário 
a criação de um Sistema de Cooperação Econômica Internacional. Esta nova organização 
teria como finalidade os seguintes pontos, que seriam a base da instituição: estimular a 
cooperação e a estabilidade econômica internacional, além de promover o crescimento 
econômico, auxiliar financeiramente, por tempo limitado, os países em crise.
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A proposta desse sistema de cooperação surgiu, principalmente, com o princípio de que 
o mesmo evitasse que crises econômicas acontecessem novamente, como por exemplo 
a Grande Depressão da década de 30 – em 29 de outubro de 1929 os Estados Unidos da 
América presenciou a quebra da sua bolsa de valores, porém antes disso a industria ameri-
cana já estava sofrendo com a queda nas taxas de produção, que causará uma leve reces-
são econômica que se prolongou-se até 29 outubro, quando ocorreu a Quinta-feira Negra, 
e piorou a recessão que já existia – obrigando muitas empresas a fecharem suas portas, 
consequentemente aumentando as taxas de desemprego, e essa crise não só atingiu o EUA 
como alcançou diversos países de diferentes maneiras.

Quatro anos após o início da Grande Depressão quando a crise atingiu o seu pior momento, 
o então atual presidente Americano Franklin Roosevelt, criou uma serie de medidas econô-
micas conhecidas como New Deal, que auxiliaram na minimização dos efeitos da crise, a 
partir de então as economias que foram atingidas passaram a se recuperar.

Na mesma década que deu-se a criação de um Sistema de Cooperação Econômica Inter-
nacional, ocorreu também o fim da Segunda Guerra Mundial, que deixou rastros desastro-
sos em todos os aspectos, incluindo o econômico. Durante a guerra os principais países 
industriais da época apresentaram déficit em sua economia, e na tentativa de proteger e 
estimular o seu mercado interno, restringiram as sua importações, resultando na queda 
ainda maior de seu comércio, produção, e logo, assim como na Grande Depressão, o de-
semprego e a diminuição do padrão de vida assolou a população.

Ao fim desta guerra, 29 líderes aliados tomaram medidas para estabilizar as relações fi-
nanceiras internacionais, e em uma nova conferência em dezembro de 1945, na mesma 
cidade de Bretton Woods, foi criado o Fundo Monetário Internacional (FMI, ou em inglês, 
IMF – International Monetary Fund).

Atualmente o FMI é composto por 188 países membros, e ainda baseia-se nas propostas 
básicas de sua criação, porém com o passar dos anos muitas coisas foram modificadas. 
Apesar do crescimento e expansão econômica presenciada nas últimas décadas, impulsio-
nado principalmente pelos avanços tecnológicos e o aumento do comércio internacional, 
os países não são beneficiados de forma igualitária, havendo assim uma discrepância entre 
as nações, algumas extremamente ricas e outras que vivem em extrema miséria.

Os países não vivem isoladamente, uma nação afeta outra seja de forma direta ou indireta, 
o crescimento da integração de mercados e da interligação entre as economias está eviden-
te – é possível perceber desde o momento em que se quer comprar um carro até quando 
se observa a prateleira de um supermercado – e os Estados se beneficiam cada vez mais 
de suas relações internacionais.

E como o FMI participa dessas relações?

O Fundo Monetário Internacional preocupa-se com a economia de um país como um todo, 
inclusive com o seu mercado financeiro, todavia o mesmo não contribui com setores ou 
projetos privados, ou seja, apenas auxílios governamentais e de natureza pública, seja 
contribuindo com a sua balança de pagamentos, reservas internacionais ou até mesmo no 
auxílio a redução da pobreza. O mesmo é responsável pela supervisão econômica, man-
tendo a estabilidade do mesmo, alertar seus membros sobre fatores de riscos em suas 
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transações mais importantes e assessorar politica e economicamente, além de conceder 
treinamento para ajudar os Estados a melhorar sua gestão econômica.

“O prometido apoio do FMI e a antecipação do Fundo Europeu de Estabilização Financeira 
ajudam a adiar a tensão sobre o euro e os países sob pressão” (FIOCCA, 2011).

Esse fundo é sustentado pelos seus países membros que injetam dinheiro, para que o mes-
mo possa ser conduzido para nações ou Estados que necessitem. Com a crise que assolou 
a Europa nos últimos anos o FMI teve de entrar com determinadas medidas chamadas 
anticrise, medidas que são essenciais para trazer de volta a estabilidade dos países não só 
europeus, como os demais que foram afetados pela crise.

Foi possível arrecadar cerca de $ 430 bilhões para o Fundo Internacional, sendo desta 
quantia $ 200 bilhões providos da própria eurolândia e os demais $ 230 bilhões de outros 
11 países inclusive de Estados emergentes (incluindo o Brasil), que injetou parte desse 
dinheiro nos países que mais precisavam para tentar conter o aumento de suas dívidas 
públicas, mas com a condição de que os mesmos países que receberam essa injeção de 
capital começassem a cortar gastos públicos, fosse feito um aperto orçamentário a médio 
prazo, e reformas estruturais para recuperar a confiança e trazer de volta os investidores.

Como, por exemplo, Portugal, que vem recebendo ajuda do FMI desde o início da crise e 
mostra resultados positivos com a injeção de investimentos, com boas expectativas de 
crescimento e cumprimento das reformas econômicas, que ajudam na sua recuperação, 
sustentabilidade orçamental. Estas reformas incluem medidas que assegurem o aumento 
da competitividade e crescimento de empresas do setor público e privado, além de criação 
de novos empregos. Apesar dessa melhora o Fundo Monetário Internacional prevê que o 
PIB de Portugal diminua 3.25% neste ano, porém uma leve recuperação em 2013.

Após injeções financeiras em diversos países da Europa, foi possível notar a que a situa-
ção do euro vem melhorando pouco a pouco juntamente com as dívidas e economias dos 
Estados da eurolândia, porém ainda sofrendo muitas turbulências. No momento o euro se 
encontra em sua maior cotação dos últimos cinco meses, quando logo no início do ano de 
2012 chegou a sua maior desvalorização desde agosto de 2011, quando atingiu a marca 
de R$2,19 por um euro.

2.5. EURO
Como já mencionado o tópico “História” do presente artigo, um dos objetivos básicos ao 
criar-se a UE, era a integração da economia, ou seja, a criação de um mercado comum. 
Todavia antes da adoção do Euro, era difícil promover uma cooperação econômica e mone-
tária singular. No início dos anos 90, os Estados-Membros assinaram o Tratado de Maas-
tricht (ou Tratado da União Europeia) que aprovava a admissão do euro como uma moeda 
forte e estável, entrando em vigor no início do século XXI.

A adoção do euro como moeda única por alguns dos países membro da União Europeia 
apresentou diversas vantagens em comparação à situação em que se encontravam antes, 
quando cada Estado possuía sua própria moeda. Diminuíram os custos adicionais que 
existiam para realizar operações de câmbio, assim como os riscos de flutuação, houve 
um aumento na transparência das negociações transfronteiriças, e também as atividades 
econômicas tornaram-se mais rentáveis ao longo dos anos, mas um dos pontos principais 
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dessa união monetária foi a enfatização da ideia de um mercado único, proporcionando 
uma maior integração e cooperação entre os países, já que agora todos eram responsáveis 
por manter a estabilidade da moeda, consequentemente da economia também.

Os benefícios trazidos pela existência de uma moeda única foram importantes não só para 
a economia, como também para os cidadãos, companhias e empresas. A expansão do mer-
cado – gerado pelo aumento da segurança e das oportunidades para as empresas – deixou 
os preços mais estáveis e mais baixos para os consumidores, salvo que também aumentou 
a diversidade de produtos no mercado à disposição dos mesmos. 

O crescimento econômico e a estabilidade da Eurolândia chamou a atenção de grandes 
investimentos estrangeiros, inteirando ainda mais os mercados, tanto internacionais como 
os da Zona do Euro, tornando a Europa uma importante aliada e referência na economia 
mundial. Consequentemente, o euro passou a ser um símbolo concreto e de grande rele-
vância na identidade europeia, sendo assim um fator integrante não só econômico, mas 
também social.

Se não houvesse essa integração comercial entre os países europeus, a crise que assolou 
a Europa nos últimos anos teria provocado estragos imensuráveis, já que a Eurolândia ca-
pacitou seus Estados a absorverem a crise de forma mais branda, ainda que grave.

Mas mesmo com as diversas vantagens, a moeda europeia também possui uma serie de 
desvantagens no cenário da crise, pois funciona como uma espécie de “ancora”, dificultan-
do o reerguimento dos países afetados no continente. 

Isso ocorre, pois nos demais países quando ocorre uma crise no âmbito econômico, a 
desvalorização descontrolada da moeda resulta na queda do preço dos produtos e servi-
ços internos e consequentemente aumenta a exportação do país, expandindo o mercado 
e facilitando a recuperação o mesmo. Mas no caso dos países da Zona do Euro essa des-
valorização exponencial da moeda não ocorre, assim como o aumento das exportações e 
consequentemente o mercado se contrai.

No âmbito político, o euro também teve uma participação fundamental. A criação da moeda 
europeia foi uma ferramenta utilizada principalmente pelo Estado francês para se aproveitar 
da credibilidade da economia alemã (que era muito mais sólida, estável e prestigiada que as 
demais economias europeias) e fazer com que a Alemanha perdesse a sua moeda, o marco, 
que na época era a mais forte de todo o continente europeu. 

A economia forte e estável da Alemanha se deve principalmente a seu Banco Central, o Bun-
desbank, que sempre adotou uma disciplina rígida e severa com relação à aplicação de juros 
e o controle da inflação – isso ocorre devido ao histórico da Alemanha pós Segunda Guerra 
Mundial, quando o país sofria com uma economia devastada e uma inflação exorbitante.

A Alemanha passou a integrar a Zona do Euro devido à crença de que uma economia está-
vel no continente evitaria guerras e conflitos na região. Todavia antes de assinar o tratado 
do euro, o Bundesbank impôs uma serie de fatores, como não ter mais do que 3% do 
déficit fiscal e não ter mais do que 60% de divida sobre o PIB dos países, para evitar um 
ambiente econômico instável e uma crise no continente.

Tais medidas do Tratado de Maastricht não evitaram a crise, devido à falta de mecanismos 
para fiscalizar os países membros da União Europeia, certificando-se que os mesmos es-
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tariam seguindo com os requisitos impostos pelo tratado, e também não havia nenhuma 
forma de punição para aqueles que descumprissem com as medidas.

De acordo com Cardoso (2010),

Ao identificar o problema distintas observações podem ser feitas, principalmen-
te no que diz respeito à moeda comum europeia, o euro. No que diz respeito à 
solução do problema, a academia tende a uma reforma institucional da união 
monetária europeia em favor de um mecanismo de resgate a países em dificul-
dades. Vale observar o Euro e suas consequências sobre estes mercados hoje 
em dificuldade. Enquanto sua gestação foi primordialmente econômica, consi-
derações políticas mais amplas, como o resgate a países, ficaram de fora. Desta 
maneira o Banco Central Europeu (BCE) não dispõe de mecanismos para um 
possível pacote de ajuda, o que demanda em cada caso uma solução criativa. 
Ao superar esta crise não é de todo impossível que uma nova apareça, o que 
justifica um debate sobre uma solução permanente. 

2.6. O FUTURO DA EUROLÂNDIA
O país grego acredita que deixando a Zona do Euro, desvalorizaria a sua moeda nacional e 
assim poderia lucrar mais com suas exportações, porém o valor de suas exportações são 
quase nulos, então não teria um significado tão relevante para sua economia.

Apesar da dificuldade de se prever o futuro do Euro, diversas projeções já estão sendo fei-
tas tomando como base na possibilidade ou não da saída da Grécia não só da Eurolândia, 
como também da União Europeia.

Os líderes do G8 (Estados Unidos, França,Rússia, Japão, Grã-Bretanha, Canadá e Alema-
nha) defendem que os países aderentes do Euro devem permanecer unidos e respeitarem 
os compromissos assumidos, já que estas seriam as únicas formas de manterem a moeda 
forte. A chanceler alemã, Angela Merkel, chegou a sugerir a Grécia que realizasse um refe-
rendo em conjunto com as eleições gregas neste mês de junho (2012) para que a popula-
ção decidi-se ou não por reformas no país em relação a sua moeda corrente.

Tal sugestão não foi recebida muito bem pelos membros dos partidos gregos, que rebate-
ram da seguinte maneira:

“O povo grego não precisa de um referendo para provar sua escolha pelo 
euro,pelo qual já paga o preço fazendo sacrifícios”(Antonis Samaras, líder do 
Partido Conservador Nova Democracia)

“A celebração de um referendo é competência exclusiva do governo e do Parla-
mento grego, e não da União Europeia ou de governos de outros países mem-
bros.” (Evangelos Venizelos, líder do Partido Socialista Pasok)

O G8 também acredita que pode ajudar a estimular o crescimento dos países em crise, 
de maneiras distintas dependendo da necessidade apresentada por cada um, através de 
medidas ‘’anti déficit’’, provindos de financiamentos governamentais e privados, de modo 
que esse dinheiro fosse investido na educação e na infraestrutura, deste modo elevando e 
revigorando o potencial econômico e produtivo desses países.
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Outra solução apresentada para a contar a crise seria a criação de eurobonds – títulos co-
muns das dívidas dos países aderentes do euro, desta forma o amonte seria “redistribuído” 
como um todo, e as dívidas dos países mais afetados diminuiria. Os eurobonds é um ideia 
que está sendo bem aceita por todos os Estados envolvidos, com exceção da Alemanha, 
“A crise não será resolvida com um remédio milagroso, mas sim com o resultado de um 
trabalho duro, baseado no rigor orçamentário e em reformas estruturais” afirma a Chance-
ler da Alemanha Angela Merkel. que acredita que isso seria uma maneiro de tirar o peso de 
alguns países e recolocá-los em outros que não possuem débitos e são responsáveis com 
suas economias, para Merkel, uma solução plausível seria uma nova negociação entre os 
países do Norte e Sul europeu, onde mais investimentos poderiam ser concedidos, além 
de acordos , como de exportação e importação, pudessem ser arranjados afim de manter 
os mercados em funcionamento.

Essa preocupação exacerbada com o fato da Grécia ou não se deve ao a diversos fatores, 
e um deles é que não se sabe o que a sua saída representaria política e economicamente, 
alguns analistas acreditam que essa seria uma válvula propulsora para outros países, prin-
cipalmente Espanha, Portugal, Itália e Irlanda, deixem a Zona do Euro também, levando as-
sim a um caos econômico muito maior. “A saída da Grécia abriria espaço para um cenário 
mais crítico que poderia levar ao fim da Zona do Euro”, afirma o Dr. Antonio Carlos Alves 
dos Santos (Economista, PUC-SP), e continua dizendo que “Haveria uma tentativa em larga 
escala [dos investidores] de se livrar dos títulos em euro, pois o mercado age muito mais 
pelo fator psicológico que econômico”

Apesar da Grã-Bretanha não fazer parte da Zona do Euro, sua preocupação com a crise é 
tão grande com a crise quanto os dos países que membros da Eurolândia, já que estes são 
seus maiores parceiros comerciais. Logo se seus vizinhos do outro lado do canal entrarem 
em colapso, os súditos da Rainha também sofrerão, mantendo-se assim descrentes em 
relação a saída da Grécia, afirma Nick Clegg (vice-primeiro-ministro do Reino Unido) “Nin-
guém deveria trabalhar sob a falsa esperança de que de alguma forma a saída da Grécia 
do euro traria alívio instantâneo para os problemas que enfrentamos. Se algum membro 
decidir deixar a moeda, haveria um efeito imprevisível não apenas nos membros da Zona 
do Euro, mas também na União Europeia como um todo, incluindo o Reino Unido, e na 
economia global.”

 Nenhuma decisão efetiva será tomada até que as eleições Gregas do dia 17 de junho de 
2012 aconteçam, quando o resultado definirá a saída ou não da Grécia da União Europeia, 
já que os partidos gregos possuem diferentes posições se tratando do plano de austerida-
de, plano este evitou até agora que a Grécia não ficasse sem pagar as suas dívidas públicas 
e ir a falência devido aos empréstimos concedidos pela UE e o FMI. Os favoritos na disputa 
são: o partido Nova Democracia (conservador) e o partido Syriza ( esquerdista), o primeiro 
sendo a favor da permanência na Eurolândia e da aliança entre o governo grego e os de-
mais países da UE. O esquerdista deseja manter-se na Zona do Euro desde que alguns ter-
mos do acordo sejam cancelados, o que a maioria dos países da União Europeia considera 
inconcebível, o que poderia levar a uma ruptura entre a Grécia e o Euro. 

Toda uma economia está nas mãos dos cidadãos gregos, e o que resta agora para os de-
mais países europeus é esperar por uma decisão e só então por em prática seus planos de 
contenção da crise.
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3. METODOLOGIA
O artigo apresentado foi elaborado de acordo com o tipo de pesquisa bibliográfica. “(a pes-
quisa bibliográfica) é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 
de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet” 
(LAKATOS et al, 1986; MINAYO, 2007 apud CONCEITOS...2008).

Ao longo do artigo procuramos compreender e analisar alguns aspectos da crise que ocor-
re na Europa e a importância do euro nesse cenário a parti de referências já publicadas.

A técnica de pesquisa que foi utilizado no artigo em questão se classifica como uma pes-
quisa qualitativa, ou seja, esta voltada a descrever fatos e analisa-los, dando um novo 
significado ou interpretação aos mesmos. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas esta-
tísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 
é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem (LAKATOS, 1986, apud CONCEITOS, 2008).

A pesquisa qualitativa se apresenta nas descrições da história da União Europeia e no 
desenvolvimento da crise, além a analise do auxilio internacional fornecido pelo Banco 
Central Europeu e a analise crítica do contexto em que o euro esta presente.

4. CONCLUSÃO
A crise econômica no continente europeu ainda não deu sinais de termino e segundo Chris-
tine Lagarde (2012), diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), a crise atual pode 
ser ainda pior que a grande depressão – crise econômica que ocorreu em 1929 e levou a 
quebra da bolsa de Nova Iorque – e ainda mais desafiadora.

Para agravar a situação internacional, a Grécia foi “ameaçada” de sair da Zona do Euro caso 
não cumprisse com seus compromissos diante dos empréstimos recebidos para auxiliar na 
sua economia, sendo o Bundesbank o principal incentivador desta ideia, enfatizando que o 
país deve arcar com as consequências de seus atos. “Em vários desses países, como Ale-
manha e Holanda, pesquisas de opinião pública estão tratando desse assunto. Eles come-
çam a achar que a Grécia não deveria usar o euro, deveria voltar ao dracma” (LEITÃO, 2010).

Diante desse contexto, a situação do euro se encontra numa posição incerta e fazendo 
muitos economistas se questionarem se uma moeda comum seria o ideal para países tão 
diferentes entre si. 

Para, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi (2012). 

Essa configuração do euro que temos há dez anos, que era considerada sustentá-
vel, mostra-se agora insustentável, a menos que outras medidas sejam tomadas 
[...] O próximo passo para os nossos líderes é que eles deixem claro qual visão 
eles têm para os próximos anos. Quando mais cedo eles o fizerem, melhor. 
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Tal afirmação polêmica mostra que até o maior guardião do euro se apresenta incrédulo 
quanto ao futuro do euro.

Dessa forma podemos concluir que, a menos que medidas urgentes sejam realizadas pelas 
autoridades europeias a fim de salvar a moeda euro, a mesma pode entrar em declínio 
e consequentemente deixar de ser a moeda corrente da Eurolândia. O mega investidor, 
George Soros (2012), afirmou recentemente que as autoridades tem uma janela de três 
meses em que eles podem corrigir seus erros e reverter a atual tendência, caso contrario, 
se reerguer da crise se tornará ainda mais árduo.
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Resumo: O presente artigo busca analisar o processo de harmonização das políticas fis-
cais dos Estados-Membros da União Europeia, através de busca histórica e crítica sobre 
as iniciativas de coordenação fiscal e de análise minuciosa do Tratado de Maastricht, do 
Pacto de Estabilidade Econômica e de outros documentos oficiais da União, como também 
de artigos científicos, para compreender como se desenvolveu a coordenação das políticas 
fiscais e a influência desse fator na atual crise econômica europeia.
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Abstract: This Article objectives to analyzes the harmonization process of taxation policies 
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Stability Pact and other official EU documents, as well as scientific articles, in order to 
understand how it developed the coordination of the fiscal policies and its influence in the 
current economic crisis in Europe.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de integração regional possui muitas dificuldades para se concretizar. No caso 
da União Europeia, que se encontra na etapa de União Econômica, faz-se necessária a co-
ordenação das políticas econômicas e fiscais para que haja aproveitamento máximo das 
vantagens que uma união sem barreiras para o comércio, para circulação de bens, pes-
soas e capital possa trazer. Nesse sentido, a harmonização fiscal se apresenta como fator 
determinante para o bom funcionamento da União que, a partir do Tratado de Maastricht, 
posicionou-se com maior perícia em relação às políticas fiscais dos Estados-Membros. 

No entanto, a crise econômica, iniciada em 2007, denunciou a fragilidade europeia no to-
cante à fiscalidade, o que suscitou a busca pelo entendimento de como o tema dos tributos 
é gerenciado na União Europeia e o reflexo das políticas fiscais aplicadas na economia e 
no desenvolvimento do processo de integração, suas carências e perspectivas, através de 
uma pesquisa bibliográfica e documental indireta, a partir de análise de artigos, publica-
ções diversas, doutrinas, leis e documentos da União no tocante às disposições ficais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A INTERNACIONALIZAÇÃO 
E AS QUESTÕES FISCAIS
Os Estados desenvolveram e fizeram uso de prestações pecuniárias compulsórias no cur-
so da história, seja como causa de guerra, fator financiador, ou ainda com a finalidade de 
subjugar a população do território dominado.

Em 1369, em meio à Guerra dos 100 Anos, nobres ingleses se rebelaram contra as políticas 
fiscais opressivas de Edward III, o Príncipe Negro. No século XIV, os impostos na Inglaterra 
cresciam progressivamente, de maneira que os impostos de renda eram cobrados aos ri-
cos e ao clero, os impostos sobre bens móveis aos comerciantes, enquanto que os pobres 
não contribuíam significativamente. A fim de financiar o exército, em 1643, o Parlamento 
Britânico estabeleceu taxações especiais de consumo relativo a alguns produtos particula-
res como carnes e grãos. Esses impostos eram regressivos, o que conduziu a várias revol-
tas da classe trabalhadora rural que teve sua capacidade de compra reduzida pelo aumento 
dos preços (TAX WORLD, 2012). 

Num esforço para defender as terras conquistadas dos franceses no Novo Mundo e saldar 
as dívidas contraídas com a Guerra dos Sete Anos, a Grã-Bretanha institui, em sequência: a 
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Lei do Açúcar (1764); a Lei da Moeda (1764), desvalorizando o papel-moeda usado nas co-
lônias; a Lei do Aquartelamento (1764), instituindo o fornecimento de alojamento e alimen-
to por parte dos colonos às tropas britânicas; e a Lei do Selo (1765), que determinava a 
tributação direta sob forma de selo para todas as mercadorias que circulavam nas colônias, 
como forma de aluir a economia e a tentativa de independência colonial (PAIVA, 2011).

Neste sentido, os tributos tiveram caráter fundamental e decisório na América Colonial, já 
que foram eles que levaram os norte-americanos a lutarem contra os britânicos em 1773, o 
que fez com que a tributação direta fosse impedida pela posterior Constituição dos Estados 
Unidos, de maneira que a receita do governo se dava pela tributação sobre alguns itens. 
Em meio a um cenário delicado, no qual as colônias se encontravam afundadas em dívidas 
contraídas durante a Revolução, o novo governo nacional enfrentava seu primeiro grande 
teste para a autoridade federal dos Estados Unidos da América (EUA) em 1791, quando o 
Congresso aprovou uma lei, estabelecendo um imposto para as bebidas destiladas, vari-
ável de acordo com a escala de produção. A medida, que deveria impedir o aumento das 
dívidas, acabou provocando grande revolta por parte dos pequenos produtores, que per-
diam na vantagem competitiva em relação aos grandes. A Insurreição do Uísque teve seu 
fim após forte repressão militar (GLOBAL SECURITY, 2012). 

Na segunda metade do século XIX, a Guerra de Secessão (1861-1865) gerou, para os 
EUA, enormes dívidas e a aprovação da Lei da Receita de 1861, que estabelecia imposto 
sobre os rendimentos superiores a US$ 800 e tinha como finalidade ajudar no pagamento 
das dívidas contraídas durante a guerra. Essa lei, que foi revogada em 1872, deu início ao 
sistema fiscal moderno nos EUA.

A Primeira Guerra Mundial endividou muitos países que dela participaram, o que também 
exigiu maior captação de recursos por parte do Estado. Nos EUA, por exemplo, as taxas de 
impostos foram dobradas e os níveis de isenção foram diminuídos. A economia americana 
apresentou notável crescimento até a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, provo-
cando diminuição na Receita de US$ 6,6 bilhões em 1920 para 1,9 bilhões até 1932. Na 
Grã-Bretanha, o Parlamento se dirigiu para uma tributação que suportasse os gastos com 
a guerra, de forma que o imposto de renda aumentou 24% no período de 1914-1918, e o 
número de pagantes dobrou (BEATTIE, 2010).

Mantendo a filosofia do Chanceler Sir John Simon, que dizia: “Finanças é o quarto braço de 
defesa”, a Grã-Bretanha logrou um ônus elevado na tributação desse período, preço pago pela 
derrota da Alemanha nazista, como também um crescente número de contribuintes pós-Se-
gunda Guerra Mundial. Esse crescimento gerou a necessidade de um sistema mais eficiente de 
cobrança de impostos denominado Pay As You Earn (PAYE), (1944), no qual a coleta anual foi 
substituída pela retenção do imposto sobre os salários do empregado (ib.idem, 2010).

Além das duas grandes guerras, a Guerra Fria1 também se caracterizou como fator funda-
mental na economia e, por consequência, no âmbito tributário. A dualidade desse período 

1 Guerra Fria é a designação atribuída para marcar o período da história que se inicia em 
1945,após o término da Segunda Guerra Mundial e perdura até 1991, com a queda do Muro de 
Berlim. Esta fase é caracterizada pela bipolaridade no sistema internacional (SI) e protagonizada por 
Estados Unidos e União Soviética que concentravam os demais países do sistema em torno de seus 
ideais político-econômicos, sendo eles capitalismo e socialismo, respectivamente (GUERRA FRIA, 
2012).
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trouxe para seus participantes considerável instabilidade política e econômica, gerando a 
necessidade de diplomacia forte e atuante, a fim de manter os mercados.

No período pós-guerra Fria, o processo de integração regional entre os países se fortale-
ceu, e os tributos (tarifas e impostos) passaram a fazer parte dos fatores mais importantes 
e influentes no tocante às políticas comerciais e econômicas que regem, não só os países, 
mas também as frentes econômicas formadas pela união desses.

A globalização ia cada vez mais forte, a internacionalização do comércio exigiu maior re-
gulamentação das prestações pecuniárias estabelecidas externamente por cada país. Para 
isso, criou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995, a fim de legislar sobre 
a matéria tributária e harmonizar as políticas tributárias às tendências do mercado de ma-
neira equilibrada, mantendo a estabilidade dos países ricos e proporcionando acesso aos 
mercados para aqueles que, todavia, estão em desenvolvimento.

2.1.1. Princípio de origem e o princípio do destino no 
comércio internacional. Tributação equivalente

As principais teorias de tributação são desenvolvidas tomando como base dois grandes 
objetivos: a equidade e a eficiência. A equidade exige que a cobrança dos tributos aconteça 
de maneira justa a partir da consideração da capacidade contributiva; enquanto a eficiência 
trata de garantir que a arrecadação de tributos demande o menor custo possível do Estado 
(Princípio da Neutralidade Tributária).

Deve-se considerar que a tributação é fundamental para sobrevivência e manutenção do 
Estado, no entanto, o tributo não deve impactar o preço dos produtos de maneira con-
traproducente às intenções do mercado. Como esclarece Bassoli (2010), os preços dos 
produtos devem ser definidos pelo jogo do mercado, e cabe ao Estado o papel de fiscalizar, 
planejar ou incentivar as atividades econômicas, quando necessário, para refrear econo-
mias externas causadas pelo regime de produção. Dessa maneira, torna-se substancial a 
mínima influência da tributação sobre o preço final dos produtos, e, neste sentido, a neu-
tralidade fiscal exige que, nos mercados, a carga tributária seja economicamente nula. As-
sim, Basto (1991 apud TEIXEIRA, 2002, p. 68) reafirma a neutralidade fiscal dizendo que:

O tributo [...] é neutro nos seus efeitos sobre a produção se não leva os produ-
tores a modificar os seus métodos de produção, isto é, a forma como organizam 
os seus negócios, e diz-se neutro nos seus efeitos sobre o consumo se não 
conduz os consumidores a modificar as suas escolhas entre os diferentes bens 
que procuram.

Considerando estes norteadores, os Estados buscam, dentro de suas perspectivas tributá-
rias, dividir harmonicamente as receitas provenientes de trocas comerciais, provocando o 
mínimo de alteração causada pelos tributos nessas relações. Para isso, adotam os princí-
pios jurisdicionais de tributação, ou seja, os princípios de origem ou de destino dos tribu-
tos. Como jurisdicionais, tais rudimentos se caracterizam por sua aplicação estritamente 



44

Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

determinada sob um território (fronteira fiscal2) sendo estabelecidos de maneira soberana 
pelo Estado, determinando os limites de incidência dos tributos sobre as trocas comercias.

Esses princípios intervêm, formando um elo entre os ordenamentos jurídicos dos Estados, 
delimitando a soberania fiscal dos mesmos e coordenando os tributos sobre o consumo 
de bens e serviços, evitando, assim, distorções tributárias, como a dupla tributação e a 
evasão tributária, já que o tributo também pode ser caracterizado como um instrumento de 
concorrência entre Estados no mercado internacional.

Neste sentido, a adoção do princípio de tributação no Estado de origem fará com que os 
tributos incidam sobre as mercadorias produzidas internamente, independente do lugar de 
consumo das mesmas, e não serão tributadas as entradas de mercadorias. Dessa manei-
ra, tributa-se tudo o que é produzido pelo Estado, tanto mercadorias consumidas interna 
como externamente. O princípio da tributação na origem favorece a livre circulação de bens 
e serviços, já que não exige a existência de fronteiras fiscais, tornando-o, por isso, o mais 
indicado para países envolvidos em processos de integração econômica e política, e que 
também pode ser aplicado no comércio entre Estados independentes, desde que as alíquo-
tas praticadas entre eles sejam as mesmas ou muito próximas, e que a tributação sobre o 
consumo tenha uma divisão adequada das receitas tributárias (GASSEN, 2007).

Enquanto que, adotando o princípio de tributação no Estado de destino, os bens desti-
nados ao consumo interno (sejam aqueles produzidos ou importados por Estados que 
apliquem esse princípio) deverão ser tributados, em contrapartida àqueles destinados à 
exportação, que ficarão isentos. Assim, numa transação comercial, a tributação ocorrerá 
apenas na importação, fazendo com que as receitas fiquem no Estado importador e não 
com o produtor (GASSEN, 2007).

A dupla tributação se caracteriza por simultânea incidência de legislação tributária de so-
beranias distintas sobre um mesmo fato, implicando obrigações semelhantes, que são 
impostas por mais de um Estado soberano ao mesmo contribuinte (NORONHA, 2008). 
Ocorre quando o Estado importador tributa mercadorias recebidas, aplicando o princípio 
de destino, ao passo que os bens também foram tributados no Estado de origem. Esse 
fenômeno não é vedado por nenhum ordenamento jurídico internacional, porém traz ma-
lefícios e dificulta as negociações no comércio internacional, por isso, os agentes interna-
cionais são incentivados a tomar medidas de tratamento da dupla tributação internacional. 

No âmbito unilateral, existem três métodos que o país tributante pode aplicar com o objeti-
vo de evitar dupla tributação: a isenção, a imputação e o método da dedução. O método da 
isenção, podendo ser integral ou progressiva, caracteriza –se pelo fato de o Estado imputar 
apenas os rendimentos que possuam alguma ligação territorial, deixando de tributar os 

2 Segundo Santos (apud GASSEN, 2007), “a fronteira fi scal delimita a noção de ‘território 
fi scal’. Ela é, em princípio, uma fronteira coincidente com a fronteira político-administrativa (e adu-
aneira) de um Estado, delimitando o espaço da sua soberania fi scal, mas não necessariamente: pode 
haver, para efeitos de um certo imposto ou grupo de impostos, um território fi scal que não coincide 
com o território de um Estado. Pode haver um território fi scal pluriestadual, com uma fronteira ex-
terior comum em face de Estados terceiros, resultante de uma política de unifi cação ou mesmo de 
harmonização fi scal de um determinado tipo de imposto, território este que sobrepõe aos territórios 
fi scais nacionais. É o que acontece com o espaço de aplicação territorial do que, por comodidade, se 
designa de ‘IVA comunitário’”
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produzidos fora de suas fronteiras. Enquanto que no método da imputação, o contribuin-
te tem o direito subjetivo de abater no país um imposto já pago na fonte do rendimento. 
Essa imputação pode ser integral, quando o contribuinte recebe o valor total do imposto, 
independentemente se ele for inferior, igual ou superior ao tributo determinado no Estado 
de residência, e, também, pode ser uma imputação ordinária, fazendo com o que imposto 
pago no exterior seja dedutível de acordo com o tributo cobrado no Estado de residência, 
implicando no abatimento parcial do imposto estrangeiro. Por último, há o método da 
dedução, no qual o tributo descontado no exterior é considerado como despesa pela pro-
dução, e o contribuinte pode fazer a dedução da base de cálculo do imposto a ser pago em 
seu domicílio (NORONHA, 2008).

No entanto, o tratamento à dupla tributação é quase em sua totalidade realizado a partir de 
acordos bilaterais, implicados em combater os malefícios desse fenômeno tributário. Neste 
sentido, tomam-se como base a Convenção das Nações Unidas (ONU) e a Convenção da 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para elaboração de 
tratados que evitem a dupla tributação (Ib. idem, 2008).

2.2. PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA 
UNIÃO EUROPEIA REFERENTE À 
HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Em um período marcado por grandes guerras, disputas de poder, recursos e territórios, an-
tagonicamente nasceu uma busca pela cooperação internacional. Primeiramente, a criação 
da Liga das Nações, no “entre-guerras”, e, posteriormente, a criação da ONU, e, finalmente, 
a formação de uma aliança que, a priori, pretendia a cooperação no tocante aos recursos 
energéticos, bem como a diminuição da tensão entre potências europeias, como Alemanha 
e França, o que fez surgir a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em 1951. 
O sentimento que tomava os europeus após a Segunda Guerra Mundial era de que, se as 
guerras continuassem, a população e os recursos daquela região seriam esgotados. Neste 
contexto, seis países se reuniram a fim de formular diretrizes que compuseram a CECA, 
para gerir suas indústrias de carvão e aço de forma conjunta. Naquele momento eram eles: 
Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Itália e Holanda (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

A União se mostrou satisfatória e começou a crescer. Em 1957, foi assinado o Tratado de 
Roma, abrangendo o alcance da CECA a outras áreas da economia e instituindo a Comuni-
dade Europeia de Energia Atômica (CEEA ou Euraton) e a Comunidade Econômica Europeia 
(CEE). Essas comunidades foram criadas diante da necessidade de desenvolver uma nova 
fonte de energia para os Estados diminuindo assim a dependência dos países membros 
de terceiros, geradores de petróleo. Ao mesmo tempo, foi constituido o Mercado Comum, 
objetivando a livre circulação de bens, serviços e pessoas dentro do bloco. A integração 
dos direitos aduaneiros entre os países membros da CEE, em 1968, marcou a abertura 
dos mesmos para o livre comércio entre si, e, por conseguinte com o resto do mundo 
(JABLONSKI, 2012).

Com o crescimento do comércio internacional, fez-se necessária a discussão sobre a cria-
ção de uma moeda única na Comunidade. Entre 1970 e 1972, a CEE deu o primeiro passo 
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nesse sentido: os Estados se comprometeram a limitar as margens de flutuação do câmbio 
de suas moedas a fim de garantir a estabilidade monetária (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

Em 1973, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda passaram a integrar a CEE, aumentando o 
número de Estados-Membros para nove. No ano seguinte foi criado o Fundo Europeu para 
o Desenvolvimento Regional, visando criar empregos, atrair investimentos, promover o 
desenvolvimento dos Estados mais pobres e transferir recursos financeiros provenientes 
dos Estados mais ricos. O número de Estados-Membros aumentou em 1981, com a entra-
da da Grécia. Em 1986, Portugal e Espanha aderiram ao bloco. Em 1995, entraram Áustria, 
Suécia e Finlândia; em 2004, houve a entrada do Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, 
Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Checa, e, por último, em 2007, en-
traram Romênia e Bulgária (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

A democracia da Comunidade teve seu marco em 1979, com a primeira eleição do Par-
lamento Europeu, anteriormente nomeados pelos parlamentos nacionais. A partir dessa 
data, os deputados puderam criar grupos políticos, classificados pela corrente (socialista, 
conservadora, liberal, etc.). A criação do Parlamento Europeu possibilitou a aceleração 
do desenvolvimento da comunidade. Em 1986, foi assinado o Ato Único Europeu (AUE), 
que reformou os Tratados constitutivos do bloco, incrementando os segmentos político e 
jurídico, alcançando-se, de fato, um mercado comum europeu antes de 1993, tendo em 
vista que o AUE estabeleceu prazos para concretização daquele mercado (ib. idem, 2012).

A denominação União Europeia foi determinada no Tratado de Maastricht3, em 1992, no 
qual os Estados Membros se comprometeram a cooperar no tocante à Política Exterior, 
Defesa e Justiça, assuntos internos, como imigração e asilo. Além de serem criados o 
princípio da subsidiariedade4 e uma gama de medidas para a concretização de uma União 
Econômica e Monetária. Nesse tratado foi instituída a Cidadania da União, paralela às na-
cionais (ib. idem, 2012).

A criação da Zona do Euro se deu em 2000, quando onze países da União Europeia 
adotaram essa moeda em suas transações comerciais e financeiras. Para a adoção de 
uma moeda única, os países integrantes da União Europeia tiveram que harmonizar 
suas legislações fiscal e tributária, bem como adotar medidas que impedissem dupla 
tributação5 (ib. idem, 2012).

A estrutura de poder e o processo de tomada de decisão dentro na União são caracteri-
zados pelo direito primário e o direito derivado. O primeiro composto pelos tratados que 
servem de base para todas as medidas tomadas no bloco; e o segundo constituído por 
regulamentos, decisões e diretivas, que decorrem dos princípios e objetivos determinados 
nos tratados da União6. O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União 
Europeia, a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça da União Europeia são as principais 

3 Tratado da União Europeia.
4 Princípio que versa sobre a intervenção da União em determinadas situações de competência 
compartilhada com os Estados-Membros, a fi m de aproximar a UE de seus cidadãos (UNIÃO EU-
ROPEIA, 2012).
5 “Uma situação de concurso de normas, em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese de 
incidência de duas normas tributárias diferentes.”. Nabais (2001)
6 Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1952); Tratados de Roma 
- Tratados CEE e EURATOM (1958); Tratado de Fusão - Tratado de Bruxelas (1967); Ato Único 
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instituições da UE. Através do processo legislativo ordinário, o Parlamento e o Conselho 
da União Europeia têm o mesmo peso no que concerne à tomada de decisão em diversas 
áreas de domínio do bloco, como por exemplo, imigração, energia, governança econômica, 
transportes, meio-ambiente, etc., atuando conjuntamente, caracterizando o processo de 
co-decisão (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

2.3. O CONCEITO DE HARMONIZAÇÃO FISCAL
Dentro do desafio da integração econômica, as distorções fiscais se apresentam como 
importante barreira para eliminação de disparidades financeiras e integração de políticas 
tributárias dos Estados na supressão das divergências causadas pelos preços no processo 
de unificação dos mercados. Tais distorções fiscais, especialmente na consolidação de 
integração mais profunda, apresentam-se como resultado do somatório das políticas in-
ternas dos Estados. 

A harmonização fiscal é, portanto, instrumento facilitador do processo de integração, con-
forme conceituam os autores Rodriguez e Garcia (2002, apud MINA, 2008, p.20):

A Harmonização Fiscal consiste na homogeneidade dos sistemas fiscais nacio-
nais, ou seja, não conduz à unificação dos sistemas fiscais nacionais, mas sim 
a uma aproximação gradual dos mesmos, conservando os diferentes países 
um grau de independência no momento de definir a sua política fiscal interna, 
por outro lado a harmonização não constitui um fim em si mesma, mas apenas 
um meio com o objetivo de eliminar as distorções tributárias que impedem a 
construção do mercado interno.

Segundo Pita (2000, apud. RAYMUNDO, 2004, p. 138), o processo de harmonização legis-
lativa ocorre a partir da concretização de três níveis:

• Coordenação: resulta na minimização das diferenças normativas das disposições 
fiscais internas de cada Estado através da determinação de estratégias comuns 
de integração entre os mercados. 

• Harmonização em sentido estrito: é a fase fundamental para a concretização de 
um Mercado Comum, tendo em vista que significa a adequação das disposições 
fiscais de cada Estado-Membro a critérios comuns que eliminam as barreiras à 
liberdade econômica e tornam os sistemas fiscais compatíveis. 

• Uniformização: essa última etapa resulta na igualdade das legislações fiscais 
dos Estados, sugerindo identidade de texto das disposições, que como ressalta 
Pita, significa “igualar as legislações de um determinado tributo nos aspectos 
tanto estruturais quanto técnico-formais e referentes a alíquotas” (2000, apud. 
RAYMUNDO, 2004, p. 139).

Pode-se afirmar que a integração é dificultada quando existem os seguintes fenômenos 
oriundos dessa base de políticas internas: (i) diferença na carga fiscal global entre os Es-

Europeu (1986); Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht de 1993); Tratado de Amsterdã 
(1999); Tratado de Nice (2003); Tratado de Lisboa (2009). União Europeia, (2012).
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tados, quando existam disparidades quantitativas e qualitativas de alguns impostos, (ii) 
desigualdade estrutural nos sistemas fiscais e (iii) desigualdade na estrutura dos gastos 
públicos. Dessa maneira, a harmonização fiscal se direciona para eliminar obstáculos ao 
triunfo da cooperação econômica entre Estados-Parte, sendo um instrumento fundamental 
para que haja funcionalidade nas iniciativas de integração (RAPOSO, 2005).

O conceito de Harmonização Fiscal está orientado pela doutrina com base nos pressupostos 
da igualdade, do critério diferencial e do critério standart. A igualdade determina que todas 
as iniciativas devam direcionar para a adoção de impostos iguais nos Estados-Membros 
enquanto que o critério diferencial entende que políticas econômicas internas devam gerar 
impostos diversificados entre os Estados em busca de um efeito comum de integração. O 
critério standart, que pressupõe impostos iguais ainda que com taxas diferentes, segue os 
princípios de equidade e eficácia (Ib. idem, 2005). O mais aceito pela doutrina é o critério 
diferencial, por ser o que menos fere a soberania dos Estados-Membros em detrimento da 
coordenação de seus sistemas fiscais.

2.4. A SOBERANIA FISCAL NOS 
PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO
O conceito de soberania vem sendo estudado desde que se estabeleceu a delimitação de 
territórios e o surgimento do Estado. Há divergências na doutrina sobre seu conceito, e este 
trabalho abordará três aspectos: o externo, o interno e o territorial, que se complementam 
de forma harmoniosa. O primeiro aspecto, diz respeito ao poder do Estado de determinar 
livremente suas relações com outros Estados e entidades internacionais, de modo inde-
pendente ao controle ou às restrições desses outros Estados. O aspecto interno assegura 
ao Estado o poder e a competência para legislar, administrar, regular, criar e determinar as 
instituições que atuaram nessas áreas. O terceiro aspecto da soberania, relativo ao territó-
rio, prevê a soberania absoluta do Estado dentro de seu território, ou seja, o Estado detém 
poder de exercer sua autoridade sob o território e tudo que se encontra nele. Este último 
está presente na Carta nas Nações Unidas, em seu artigo segundo7 (MORE, 2012).

Entretanto, a soberania não é apenas parte do direito interno, mas também do direito in-
ternacional, principalmente com o surgimento de organismos internacionais, acordos in-
ternacionais, processos de integração e internacionalização de economias. Todos esses 
fatores provocam abertura e flexibilização da soberania dos Estados, uma vez que este 
conceito vai de encontro, de certa forma, ao que se propõe com um processo de integra-
ção. More (2012), abordando soberania8, expõe a seguinte realidade:

Este sistema internacional de harmonização de soberanias, tendente à integração econô-
mica e política dos Estados, talvez seja, paradoxalmente, um modelo de proteção e sobre-
vivência do próprio Estado e de preservação de sua soberania.

7 “Th e Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in 
accordance with the following Principles. 1. Th e Organization is based on the principle of the sovereign 
equality of all its Members.”Th e Charter of the United Nations, 1945.
8 O MODERNO CONCEITO DE SOBERANIA NO ÂMBITO DO DIREITO INTER-
NACIONAL. Prof. Dr. Rodrigo F More
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Abrir mão de sua soberania, em alguns casos, requer muita confiança, do país, em seus 
parceiros de determinado bloco, tendo em vista que uma série de princípios internos é 
ferida com a integração da nação com outras culturas, economias, políticas e interesses.

Em um processo de integração, baseando-se em seu propósito, busca-se alinhar políticas 
em relação à circulação de mercadorias, alíquotas, circulação de pessoas e serviços, am-
bientais, alfandegários e tributários. Esta última requer atenção especial, haja vista que in-
terfere na arrecadação de receitas dos países, configurando uma das fases mais delicadas 
do processo de integração (NABAIS, 2001).

A soberania fiscal dos Estados se conceitua como o poder que os mesmos detêm de criar, 
impor, extinguir, alargar e restringir impostos dentro de seu território. Por muito tempo, a 
questão dos tributos era tratada como assunto de política interna, grande parte das econo-
mias era fechada e as situações, nesse contexto, eram regidas pelo princípio da territorialida-
de9. Entretanto, de acordo com as necessidades que foram surgindo em decorrência da aber-
tura das fronteiras para o comércio exterior, esses Estados realizavam negociações a fim de 
impedir a dupla tributação e outras situações que prejudicassem o comércio (ib.idem, 2001).

Com a internacionalização do comércio, a abertura das economias e o surgimento dos pro-
cessos de integração, fez-se necessário que os Estados adequassem a legislação concer-
nente aos tributos, como também as convenções internacionais passaram a abordar essas 
prerrogativas, elegendo aspectos subjetivos diversos da nacionalidade, a saber; o domicílio 
do contribuinte, sua residência ou sede (ib. idem, 2001).

A título de exemplificação para os impostos sobre o rendimento, é observada a residência 
do beneficiário do rendimento, onde há a tributação do rendimento global do contribuinte, 
não havendo distinção dos rendimentos oriundos de fonte nacional e dos de fonte externa, 
uma vez que ele tem por base o principio da universalidade10 ou do rendimento mundial; 
ou o local da produção do rendimento, limitando a tributação aos rendimentos produzidos 
em território nacional, englobando o princípio da territorialidade.

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia11 assegura o respeito à soberania 
fiscal dos Estados-Membros conforme seu artigo 110: 

Nenhum Estado-Membro fará incidir, direta ou indiretamente, sobre os produ-
tos dos outros Estados-Membros imposições internas, qualquer que seja a sua 
natureza, superiores às que incidam, direta ou indiretamente, sobre produtos 
nacionais similares. Além disso, nenhum Estado-Membro fará incidir sobre os 
produtos dos outros Estados-Membros imposições internas de modo a prote-
ger indiretamente outras produções.

9 De acordo com este princípio, “as leis tributárias apenas se aplicam aos fatos ocorridos no terri-
tório da ordem jurídica a que pertencem”. Nabais (2001).
10 Também denominado de Base Global, Princípio da Pessoalidade, Princípio da Renda Mundial 
ou ainda World-Wide IncomeTaxation - que melhor atende às exigências de isonomia entre os contribuin-
tes que têm rendas apenas no mercado doméstico e aqueles que atuam em praças fi nanceiras no exterior, 
favorecendo-se de benefícios fi scais estrangeiros.” Princípios da Tributação Internacional sobre a Renda. 
Franca Filho (2012).
11 A partir de 1 de Dezembro de 2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa: O «Tra-
tado que institui a Comunidade Europeia» passa a chamar-se «Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia» (n.º 1 do artigo 2.º do Tratado de Lisboa).
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União Europeia pretende promover a credibilidade do bloco, assim como proporcionar um 
ambiente de segurança para os Estados-Membros não perderem a sua soberania fiscal, 
afinal, apesar de estarem integrados de forma irreversível, os países que compõem o bloco 
têm, cada um, sua própria identidade.

2.5. O PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO 
FISCAL NA UNIÃO EUROPEIA
A harmonização fiscal na União Europeia foi fundamentada pela línea “h” do artigo 3º do 
Tratado da Comunidade Europeia que estabelece “a aproximação das legislações dos Es-
tados-Membros na medida do necessário para o funcionamento do mercado comum;”, no 
entanto, é a partir dos princípios de neutralidade e da não discriminação que as primeiras 
disposições fiscais do bloco foram desenvolvidas, e tomam forma nos artigos 90º e 93º do 
Tratado, objetivando a consolidação das iniciativas de União Aduaneira dos artigos 23º e 25º.

Por isso, na tentativa de melhorar as relações entre os Estados-Membros e proporcionar 
um mercado interno único e coeso, preservando a livre circulação de capitais, bens e ser-
viços e o livre jogo da concorrência, que a União Europeia começou a buscar iniciativas de 
harmonização para as políticas fiscais dos seus signatários.

Pode-se dizer que esse processo começou a ganhar espaço na pauta dos Estados-Mem-
bros através de dois relatórios do Comité Fiscal e Financeiro das Comunidades Europeias: 
o Relatório Newmark (1962) e o Relatório Van Den Tempel (1969) (PARLAMENTO, 2001).

Como sinaliza Dourado (1996, apud MINA, 2008), o primeiro tinha o objetivo de garantir 
que a tributação não prejudicasse o desenvolvimento do mercado comum, e para isso ela-
borou um programa de harmonização em três etapas crescentes: a primeira etapa consistia 
em harmonizar a tributação dos juros e dividendos; na etapa seguinte, a Comunidade de-
veria harmonizar os tributos das sociedades e solenizar, entre os Estados-Membros, uma 
Convenção Multilateral, absorvendo as convenções bilaterais; a terceira, e última etapa, 
consistia na coordenação da atuação dos governos, no caráter de administradores fiscais, 
e em medidas compensatórias financeiras centralizadas.

O segundo, o Relatório Van Den Tempel (1969), propunha que deveria haver tributação 
autônoma do lucro obtido e repartido pela sociedade, a partir do estudo das consequências 
internacionais dos diferentes métodos de combate à dupla tributação (MINA, 2008).

Neste sentido, a grande preocupação dos relatórios do Comitê estava em que as diferenças 
legislativas de cada um no tocante às disposições fiscais, funcionassem como entrave frente 
à proposta de um mercado comum. Como refere Dourado (1996, apud Mina, 2008, p. 26):

“A preocupação primordial foi a análise dos efeitos da dupla tributação dos rendimentos de 
capitais na integração comunitária e em todos eles (os relatórios) a harmonização fiscal foi 
entendida como um processo dinâmico, concretizável por fases”.

Nos anos seguintes, algumas diretivas importantes foram publicadas pela Comissão a par-
tir de relatórios anteriores. Em 1975, por exemplo, lançou-se a proposta de outro sistema 
em relação ao imposto sobre as sociedades, definindo através de diretiva que houvesse 
alinhamento das taxas entre 45% e 55%. Em 1976, o Conselho recebeu a Proposta de Dire-
tiva sobre Eliminação da Dupla Tributação no Caso de Correções de Lucros entre Empresas 
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Associadas, e aprovou, em 1977, a Diretiva12 de cooperação entre as administrações ficais 
no âmbito dos impostos diretos com o objetivo de reduzir a perda fiscal nos Estados-
-Membros (MINA, 2008).

Em 1980, através do Relatório sobre as Perspectivas da Convergência dos Sistemas Fis-
cais13, também chamado Relatório Burke, a Comissão encontrou sérias dificuldades no 
processo de harmonização fiscal na Comunidade, como: a proteção da soberania fiscal 
(componente fundamental da soberania nacional); o uso de sistemas fiscais como instru-
mento de implementação de políticas econômicas (incentivos fiscais, controle de gastos 
públicos); dificuldade na eliminação de disparidades nos sistemas fiscais devido às dife-
renças nos sistemas econômicos e sociais, entre outros. Tais fatores demonstraram que a 
convergência tributária na Comunidade Europeia deveria ser um processo lento e gradual 
(COMISSÃO, 1980).

Em 1990, a Comissão decidiu dar prioridade a medidas práticas de manutenção do Merca-
do Comum, através das “Orientações em matéria de fiscalidade das empresas” que incluí-
am as seguintes diretivas:

• Diretiva “fusões” (90/434/CEE), referente ao regime fiscal que deve ser aplicado 
nas fusões e ganhos de capital entre as sociedades de Estados-Membros;

• Diretiva 90/435/CEE, eliminando a dupla tributação nos dividendos pagos por 
uma filial a uma empresa-mãe de Estados-Membros diferentes; e

• Convenção 90/436/CEE, referente ao processo de arbitragem que introduz pro-
cedimentos relativos à eliminação da dupla tributação para os litígios relativos 
aos lucros de empresas associadas em Estados-Membros diferentes (PARLA-
MENTO, 2001).

Nesse contexto, em 1991, foi formado o “Comité Ruding”, composto por um grupo inde-
pendente de peritos em fiscalidade. Esse apresentou um relatório sinalizando a necessidade 
de eliminação da dupla tributação, de estabelecer regras comuns culminando numa base 
tributável mínima para o imposto sobre as sociedades e de garantir transparência nos be-
nefícios fiscais oferecidos para atração de investimento por parte dos Estados-Membros. A 
Comissão não absorveu todas as propostas do Relatório Ruding, adotando apenas aquelas 
que tratavam da dupla tributação, enquanto mantiveram o princípio da subsidiariedade 
sobre a atuação comunitária no tocante à fiscalidade. No ano seguinte, três diretivas fo-
ram propostas pela Comissão, sugerindo alterações na diretiva das “fusões”, e enfatizando 
duas outras diretivas já entregues – referentes aos prejuízos sofridos pelos estabelecimen-
tos permanentes e as filiais, e ao reporte de prejuízos14 (PARLAMENTO, 2001).

12 Diretiva 77/779/CEE de 19 de Dezembro de 1977. 
13 (COM(80) 139), de 26 de Março de 1980. 
14 Diretiva de “fusões” (COM(93)293); Diretiva de reporte de prejuízos (COM(84)404); Di-
retiva sobre prejuízos sofridos pelos estabelecimentos permanentes e as fi liais instaladas em Estados-
-membros diferentes (COM(90)595).
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2.5.1. As difi culdades no processo de harmonização

A década de 1990 foi marcada por um grande passo no processo de integração europeia: 
o estabelecimento de uma União Econômica e Monetária profunda trazida pelo Tratado de 
Maastritch e a implantação da Eurozona que definiram um novo modelo de expansão e 
integração econômica desconhecida até então, além de demandar dos países-membros a 
cessão de parte de suas soberanias em favor da expansão dos mercados e do fortalecimen-
to da Comunidade Europeia e de suas economias após a instável fase da Guerra Fria. Para 
esse fim, se fez necessária a criação de órgãos e mecanismos capazes de garantir integra-
ção harmoniosa, igualitária e sustentável entre os membros participantes. 

No âmbito monetário, instituiu-se, em 1998, o Sistema Europeu de Bancos Centrais, 
composto pelos bancos centrais nacionais (BCN) dos países-membros e tendo como 
núcleo o Banco Central Europeu (BCE), o qual é responsável pela política monetária da 
Eurozona. Tem como sua principal finalidade garantir a estabilidade dos preços ao con-
sumidor, objetivando um crescimento sustentável e não inflacionista do Eurosistema. 
Isso ocorre, sem prejuízo do objetivo de estabilidade de preços, o Sistema Europeu de 
Bancos Centrais (SEBC) apoiará as políticas econômicas gerais na Comunidade, tendo 
em vista contribuir para a realização dos objetivos da Comunidade tal como se encon-
tram definidos no artigo 2º (BCE, 2012). 

No que diz respeito à política fiscal, não há nenhum órgão, tal qual o BCE, dotado de 
autonomia para coordenar a fiscalidade entre os países da Eurozona. Desta maneira, os 
Estados-Membros são independentes para direcionar suas políticas fiscais, tributando so-
bre os lucros das empresas, os rendimentos pessoais, as poupanças e os rendimentos de 
capital, como lhe parecer conveniente (BCE, 2012).

Diante desse lastro de coordenação, que poderia impossibilitar o êxito da união econômica, 
foi firmado o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Este estabelece diretrizes para a polí-
tica econômica, que, em harmonia com o Tratado de Maastricht, garante a não-influência 
política sobre o BCE, a necessidade de controle dos déficits orçamentários dos Estados, 
e o não-financiamento monetário de tais déficits, como também o controle dos gastos 
públicos dos países.

O Pacto visa manter o déficit orçamentário das autoridades fiscais (governos nacionais) 
abaixo de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa uma posição orçamentária 
de ligeiro superávit, garantindo o equilíbrio no ciclo econômico e exigindo sólida disciplina 
fiscal e uma gestão consciente das finanças públicas europeias (ARESTIS, 2003).

Cada Estado-Membro deve tornar acessível seus dados orçamentários para serem anali-
sados e sujeitos aos programas de estabilidade, compostos pelos históricos das relações 
entre o PIB, a dividas interna e a despesa orçamentária dos entes estatais, e que serão pos-
teriormente avaliados pelo Conselho de Economia e Finanças (ECOFIN). Caso seja encon-
trada alguma divergência frente aos valores de referência, o Pacto prevê cláusulas de me-
didas corretivas que permitam o ajuste do déficit excessivo sem que seja aplicada nenhuma 
pena. No entanto, se o país prosseguir com a despesa acima dos valores permitidos e não 
se obrigar a aplicar as medidas indicadas, estará sujeito a sanções indicadas pelo artigo 
104c(11) do Pacto. Essas sanções se caracterizam, em primeiro plano, por depósitos não 
remunerados, compostos por uma parte fixa de 0,2% do PIB e uma parte variável de acor-
do com o déficit, pagos ao Conselho de Ministros, e, no caso de não correção do déficit 
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excessivo dentro de um prazo de dois anos, tal depósito pode ser transformado em multa. 
Se o déficit excessivo for consequência de severa recessão (no caso de sofrer queda para 
2% do PIB) ou de algum evento incomum, pode ser considerado como algo excepcional 
e não sofrerá nenhuma sanção. No entanto, apesar de todas essas normativas que visua-
lizam o bom funcionamento da fiscalidade no âmbito comunitário, os Estados-Membros 
podem decidir não seguir tais diretrizes e fazer uso pleno de sua soberania fiscal, tendo em 
vista que os tributos possuem caráter determinante na manutenção do Estado. 

Dessa maneira, o Pacto entrou em forte crise no ano de 2003 quando a França entrou com 
uma solicitação de reformulação das regras orçamentárias da UE, tendo em vista que o 
eixo franco-alemão (formado pelas duas principais economias da UE) havia ultrapassado o 
limite de déficit em 2002. Eles também estariam dispostos a manter tal excesso com o fim 
de estimular o crescimento e promover empregos nos respectivos países para os dois anos 
seguintes, totalizando três anos consecutivos de déficit público excessivo. 

O Conselho decidiu não punir a França e a Alemanha, pelo déficit público excessivo. Apenas 
solicitou que houvesse esforço político para reduzir os déficits, ou seja, na prática o Pacto 
foi suspenso para tais países, enquanto que, no mesmo período, países do Leste Europeu 
entravam na União Econômica com déficits orçamentários elevados. A decisão foi levada ao 
Tribunal de Justiça Europeu que em 2004 anulou a decisão do ECOFIN (MENEGUIN, 2005).

Em 2005, o Pacto foi submetido a reformulações nas regras preventivas e nas de caráter 
corretivo. As primeiras estabeleceram que o Estado-Membro definiria seu objetivo orçamen-
tário a médio prazo e que este poderia não estar próximo do valor de equilíbrio ou de supe-
rávit, como também passou a permitir que os países se desviassem de tal objetivo orçamen-
tário, caso se fizesse necessário economizar no orçamento para a realização de reformas 
estruturais. No sentido corretivo, as normas definem o conceito de “recessão econômica 
severa”, sendo está o crescimento negativo do PIB e o crescimento continuado abaixo do 
PIB potencial. Também são ampliados os prazos para as etapas do Pacto, permitindo que os 
países permaneçam mais tempo com o déficit excessivo (CRUZ; MORAL, 2010). 

Em sentido amplo, é possível afirmar que as reformas trouxeram um caráter racional e 
realista para o Pacto, ajudando os países-membros a cumprir com as obrigações impos-
tas, aproximando-as das necessidades e circunstâncias de cada signatário. No entanto, a 
elaboração de regras amplas e menos transparentes aumenta as vias de escape para o não 
cumprimento dessas, demonstrando que houve, na verdade, um afrouxamento da discipli-
na fiscal da UE (CRUZ; MORAL, 2010).

Dessa forma, é possível perceber a carência europeia no tocante à fiscalidade, por não 
possuir um órgão regulador e uniformizador das políticas fiscais dos Estados-Membros, o 
que encerra por enfraquecer a política monetária da União e, por conseguinte, a proposta 
de uma área de integração harmoniosa e fidedigna ao que é proposto nos tratados.

No contexto da necessidade de direcionamento de políticas que contribuíssem para for-
talecer a UE e visando lograr um ambiente harmonioso nos sentidos econômico, fiscal e 
político, encontra-se, desde 1985, o Livro-Branco, como documento organizador de pro-
postas e soluções e que é de fundamental importância na matéria de fiscalidade da União. 
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2.5.2. O Livro-Branco

Inicialmente utilizado na Inglaterra, o Livro Branco15, é um documento produzido pelo Go-
verno para definir os detalhes de futura política em relação a determinado assunto. Um 
Livro Branco, muitas vezes, serve de base para um projeto de lei a ser submetido ao Parla-
mento (PARLAMENTO INGLÊS, 2012).

Na União Europeia, o Livro Branco é visto como um documento de posição que apre-
senta soluções para temas atuais, apresentando políticas a serem empregadas a fim 
de resolver certa questão e prevenir futuros problemas decorrentes dessas questões 
(SMITH, 2005). A primeira publicação aconteceu em 1985, sugerindo a realização do 
mercado interno, promovendo a remoção de barreiras físicas, técnicas e fiscais16. Des-
de então, já foram publicados trinta e seis Livros Brancos abordando os mais variados 
temas, como esporte, desenvolvimento sustentável, infraestrutura, governança, trans-
portes marítimos, entre outros. 

Um dos fatores que conduziram à criação do Ato Único Europeu, que entrou em vigor em 
1987, foi o Livro Branco de 1985, que pontuou duzentas e setenta e nove medidas legis-
lativas necessárias para a realização do mercado interno, como, também, recomendou 
a data de 31 de dezembro de 1992 como prazo para a efetivação desse mercado. O que 
realmente ocorreu, tendo em vista que se estabeleceu o mercado único em 1º de Janeiro 
de 1993, criando novas competências comunitárias, além de promover uma reforma nas 
instituições, preparando o ambiente para a integração política e para a União Econômica e 
Monetária (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

2.5.2.1. Derrubando barreiras fi scais

Essa foi uma das propostas do primeiro Livro Branco publicado pela Comissão Europeia, 
então presidida por Jacques Delors. O documento inicia atentando que, para alcançar o 
mercado comum, os Estados-Membros teriam que concordar em abolir barreiras de todos 
os tipos, harmonizar normas, aproximar legislações e estruturas tributárias, fortalecer a 
cooperação monetária e realizar medidas necessárias de acompanhamento para incentivar 
as empresas europeias a trabalharem em conjunto.

As medidas propostas ao Conselho da União Europeia pelo Livro Branco foram estabeleci-
das para serem adotadas a fim de concretizar a formação do mercado comum até o ano de 
1992. Os tratados anteriores ao Livro Branco já previam a criação de um mercado único, 
integrado, livre de restrições à circulação de mercadorias, à livre circulação de pessoas, ser-
viços e capitais, a harmonização de leis – necessárias para o bom funcionamento do mer-
cado comum – e à harmonização dos impostos indiretos no interesse do mercado comum.

A preocupação com as políticas fiscais foi percebida nas tarifas referentes à aduana, os 
esforços dos órgãos reguladores se concentravam nesse sentido, tanto que a Comissão 
expõe com orgulho a criação da Pauta Aduaneira Comum dezoito meses antes do progra-

15 Este termo teve origem na Inglaterra, onde se distinguiam os relatórios do governo que eram 
mais extensos – presos em capas azuis e referidos como “livros azuis” – dos mais breves, em papel 
branco e com o título de “whitepaper” – Tom D. Smith, 2005.
16 Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council 
(Milan, 28-29 June 1985).COM(85) 310, Junho de 1985.
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ma de 12 anos estabelecido no Tratado de Roma – por unanimidade no Conselho - da Sexta 
Diretiva em 197717. Mas depois disso esse esforço foi enfraquecido, em parte, através do 
início da recessão, em parte por falta de confiança e visão.

A Comissão lança uma questão em relação à harmonização fiscal; quão estreita a aproxi-
mação das leis fiscais deve ser? No intuito de incentivar o Conselho a analisar todos os 
fatores e traçar a melhor estratégia, não apenas em curto prazo, mas pensando no futuro.

No Livro Branco de 1985, a Comissão Europeia tratou de forma minuciosa as medidas 
que deveriam ser tomadas no tocante à abolição dessas barreiras, como intensificar os 
esforços em completar os trabalhos a respeito da base do Imposto sobre Valor Agregado 
(IVA) e a estrutura dos impostos sobre o consumo, levando em conta, principalmente, as 
propostas que a Comissão havia sugerido anteriormente.

2.5.2.2. A Reforma da Comissão Europeia

Em março de 2000, foi publicado um Livro abordando a reforma da Comissão Europeia. 
Neste momento, a união passava por um grande período de alargamento, houve adesões 
de novos membros e os órgãos como um todo ficaram sobrecarregados, além de necessi-
tarem de uma reforma para se modernizarem, a globalização já era uma realidade e a idéia 
de governança global também influenciou as determinações da Comissão. As informações 
contidas neste Livro foram de tal relevância que em 2001 foi criado o Tratado de Nice, que 
somente foi assinado em 2003. Da mesma forma, vislumbrando a situação global do mo-
mento, a Comissão publicou em 2000 o Livro Branco sobre a Governança Europeia, a fim 
de implantar as boas práticas da governança e propagar essa idéia por todos os órgãos do 
bloco e principalmente nos Estados-Membros. 

Os cinco princípios básicos da boa governança citados pelo documento, fundamentais para 
a instituição de uma governança mais democrática, aplicáveis em todos os níveis de gover-
no, são: (i) Abertura: Os órgãos da união deveriam trabalhar de forma mais transparente, 
utilizando uma linguagem mais acessível, que todos possam compreender, melhorando 
assim, a confiança dos cidadãos nas instituições reguladoras; (ii)Participação: A interação 
entre os órgãos se faz necessária, desde a concepção até a execução de medidas. (iii) Res-
ponsabilização: Apesar de haver a interação entre os órgãos, cada um deles deve ter suas 
funções, competências e responsabilidades claramente definidas. Isso também se aplica 
aos Estados-Membros; (iv) Eficácia: As políticas deverão ser eficazes, oportunas e objeti-
vas. Respondendo às necessidades da união e aplicadas proporcionalmente aos objetivos 
traçados; (v) Coerência: Tendo em vista todas as mudanças pelas quais a união já passou 
e aquela que poderá passar, as políticas e medidas devem ser coerentes e compreensíveis 
(UNIÃO EUROPEIA, 2012).

Esses princípios devem ser empregados como um todo, pois cada um tem sua relevância. 
Além disso, deve se observar os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade.

17 Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios - sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme.
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Desde então a Comissão vem publicando Livros Brancos quase que todos os anos, abor-
dando temas de grande importância e as medidas propostas nestes documentos são mi-
nuciosamente analisadas e empregadas pelos órgãos competentes.

2.5.3. A adoção do IVA

A França, em 1952, adotou o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), como substituição 
ao imposto sobre a produção. Na União Europeia, a idéia de adoção deste imposto foi 
marcada pelo ano de 1960, onde a Comissão Europeia requisitou um estudo acerca das al-
terações a serem introduzidas nas finanças públicas dos Estados-Membros, com o intuito 
de tornar possível o Mercado Comum como um verdadeiro mercado interno. O Comitê 
Neumark foi responsável pela realização daquele estudo, e concluiu que era necessário 
adotar um imposto neutro em relação ao comércio internacional, recomendando a adoção 
do IVA para tal. Além disso, o Relatório Neumark propôs a adoção do IVA inicialmente 
para o setor de atacado, podendo ser complementado por um imposto especial para o 
varejo (CORREIA, 2012).

Como consequência do Relatório Neumark, foi publicada em 1967 a primeira diretiva sobre 
o IVA, impondo a adoção desse imposto logo em seu artigo primeiro18, como base da tribu-
tação indireta, por todos os Estados-Membros, até janeiro de 1970. A adoção deste entrou 
em vigor, na França, em 1968. Bélgica e Itália o fizeram após o prazo estabelecido, janeiro 
de 1971 e janeiro de 1973, respectivamente (NAKAYAMA, 2002).

No mesmo ano foi publicada a segunda diretiva, abordando a “estrutura e modalidades de 
aplicação do sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado”, porém, nessa fase 
inicial, os Estados-Membros estavam se adequando a essas mudanças e foi necessário 
um certo tempo para isso ocorrer, tanto que as terceira, quarta e quinta diretivas tratavam 
sobre a prorrogação dos prazos e assuntos correlatos (CORREIA, 2012).

As mudanças mais significáveis neste sentido vieram com a publicação da sexta Diretiva 
relacionada ao IVA, em 1977, a qual instituiu o segundo sistema comum do IVA. Essa Di-
retiva veio completar as duas primeiras e preencher as lacunas deixadas por elas, além de 
abrigar os países que ingressaram na União naquele período. A principal característica da 
junção das duas primeiras diretivas com a última é a constituição do conjunto de dispo-
sições que possibilitou a uniformização da base tributável. Caracterizando o primeiro im-
posto comunitário e expondo como os Estados-Membros devem proceder no tocante aos 
direitos e deveres decorrentes desse tributo, em suas respectivas legislações (ib. idem).

Esta uniformização da base tributável está relacionada à generalidade da aplicação do IVA a 
todos os bens e serviços do bloco, a fim de evitar a dupla tributação, com a instituição de 
regras para determinar o lugar da realização do fato tributável (CORREIA, 2012).

Com as disposições dessa diretiva, a aplicação do IVA incidia sobre as entregas de bens 
e prestações de serviço a título oneroso, realizadas por um sujeito passivo19 agindo nessa 
prerrogativa, como também às importações de bens (ib. idem, 2012).

18  “Os Estados membros substituirão o seu sistema atual de impostos sobre o volume de ne-
gócios pelo sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado”. Diretiva 67/227/CEE de 11 de 
Abril de 1967.
19 Segundo informações da União Europeia, sujeito passivo é a pessoa que exerce, de modo in-
dependente, em qualquer lugar e independentemente do fi m ou de seus resultados, uma das seguintes 
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O IVA foi um dos dispositivos abordados pelo Livro Branco de 1985. Dentre as medidas 
indicadas pela Comissão, havia a adoção da imposição desse imposto, no local de proce-
dência, ou seja, as mercadorias e os serviços deveriam ser tributados no país de origem. O 
imposto é recolhido no Estado-Membro exportador e deduzido no Estado-Membro impor-
tador, preservando-se, desta forma, o princípio da atribuição do IVA no país de consumo 
(NAKAYAMA, 2002).

A Comissão apresentou, em agosto de 1987, um pacote chamado Cockfield, nome do Co-
missário responsável pelo setor fiscal, que trazia as propostas iniciais em relação à tributa-
ção na origem e dedução no destino e outras medidas para a abolição das barreiras fiscais. 
Como já foi explanado anteriormente, o Ato Único Europeu, que resultou do Livro Branco 
em questão, normatizou essas medidas buscando a eliminação das barreiras fiscais entre 
os Estados-Membros (CORREIA, 2012).

Entretanto, surgiram algumas controvérsias, pois, com a adoção dessas medidas, os paí-
ses com superávit se beneficiariam e os países deficitários seriam prejudicados na balança 
das transações comerciais, dentro da União. Então, a Comissão cogitou a criação de um 
mecanismo de compensação, encarregado de repassar aos países deficitários, o excedente 
de impostos dos países exportadores líquidos, porém houve dificuldades em estabelecer 
um órgão competente para realizar essa compensação, e os Estados-Membros eram con-
tra esse método (ib. idem, 2012). 

Ao final do ano de 1989, a Presidência da França trouxe uma solução para essa contro-
vérsia. Sugerindo que fosse mantida a tributação no destino por um período transitório, a 
priori, até Dezembro de 199620 (CORREIA, 2012).

Apesar de a União sempre buscar implementar o sistema de tributação no país de origem, 
até os dias atuais isso não foi possível. O sistema em vigor distingue as entregas entre 
sujeitos passivos, ou seja, entre empresas (B2B), e as entregas ou prestações a consumi-
dores finais (B2C) (COMISSÃO EUROPEIA, 2010).

No que tange às operações B2B transfronteiras, a regra geral, para bens e serviços, é 
a tributação à taxa e nas condições vigentes no Estado-Membro de destino, portanto, o 
cliente é o responsável pelo pagamento do IVA ao Tesouro. A distinção entre as entregas 
de bens e as prestações de serviços – possuem tratamento diferenciado segundo forem 
nacionais ou intra-UE – é complexa e vulnerável a fraudes. Por sua vez, os tributos referen-
tes ás entregas de bens de B2C são habitualmente recolhidos no Estado-Membro onde é 
realizada a venda dos bens ou onde estiver situado o fornecedor (COMISSÃO EUROPEIA, 
2010). Segundo a Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, até 31 
de dezembro de 2015, a taxa normal de IVA não pode ser inferior a 15% do valor tributável 
(UNIÃO EUROPEIA, 2012). 

atividades econômicas: as atividades de produção, de comercialização ou de prestação de serviços, 
incluindo as atividades extrativas, agrícolas e as das profi ssões liberais ou equiparadas.
20  Denominado Regime Transitório do IVA, aprovado no ECOFIN (Conselho dos Ministros 
de Economia e Finanças) de 16.12.1991 e vertido na Diretiva 91/680/ CEE, publicado no Jornal 
Ofi cial nº L 376, de 31.12.1991. Alterando a 6ª Diretiva, a fi m de vigorarem durante o regime 
transitório. A Diretiva 92/111/CEE, de 14.12.1992 (J.O. L 384, de 30.12.1992) e a Diretiva 95/7/
CE, de 10.4.1995 (J.O. L 102, de 5.5.1995), chamadas de diretivas de simplifi cação, posteriormente 
também introduziram modifi cações ao regime transitório inicial.



58

Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

Em 2010, a Comissão Europeia publicou o Livro Verde Sobre o Futuro do IVA, relatando a 
situação atual, as medidas que já foram tomadas levantam questionamentos sobre a eficá-
cia do sistema e propõem mudanças a serem efetuadas no sentido de fortalecer o mercado 
único e possibilitar a harmonização fiscal.

2.6. SITUAÇÃO ATUAL DA UNIÃO EUROPEIA
Muitas iniciativas foram tomadas objetivando melhor reajuste das políticas fiscais dos 
Estados-Membros da EU. No entanto, o desenvolvimento delas sempre esteve sujeito à 
política econômico-monetária do BCE, tornando as regras fiscais fator complementário e 
auxiliar para manutenção de um espaço econômico favorável para a Eurozona.

Neste sentido, pode-se perceber que tal posicionamento referente à fiscalidade foi insu-
ficiente para garantir que o espaço da União não apresentasse sinais de crise em 2007, 
quando o déficit público agregado da UE de 0,8% deixou de ser o melhor, se comparado a 
muitos anos anteriores, para no mesmo ano se situar em 2,3% do PIB – naquele momento, 
a crise deixou de se limitar ao setor financeiro, chegando até a economia real e afetando a 
dívida pública (CRUZ; MORAL, 2010).

A crise afetou os estabilizadores automáticos21, que na UE são ainda mais sensíveis por sua 
dimensão de atividade econômica, tendo em vista o Estado de Bem-estar ao qual se propõe 
a União. Este demanda gastos públicos elevados, de maneira que, com o desenrolar da 
crise a política fiscal, passou a afetar diretamente a atividade econômica, tanto na renda 
como no poder de compra da população (ib. idem, 2010). 

Em 2008, na reunião do G-20, adotou-se uma resposta conjunta à crise quando da criação 
do Plano Europeu de Recuperação Econômica, sugerindo um impulso orçamentário de 
1,5% do PIB da UE que aumentaria os fluxos comerciais. Isto, porém, oferecia um grave 
risco, elevando os déficits e a dívida pública, podendo alterar o consumo diante da decisão 
dos governos de financiar os gastos públicos (Equivalência Ricardiana22). No entanto, foi 
na reunião do Conselho, em dezembro do mesmo ano, que houve a coordenação e o es-
tabelecimento de critérios comuns de atuação que acabaram por impulsionar as políticas 
fiscais expansivas, orientando-as para o estímulo ao consumo privado e ao investimento 
público direto, ainda que permitisse que a maneira de concretizar o plano fosse escolhida 
pelos governos. Apesar dessas iniciativas, o Procedimento por Déficit Excessivo, do Pacto, 
foi aplicado a vários países – Reino Unido, Espanha, França, Grécia, Letônia, Lituânia e Mal-
ta - durante o ano de 2009, com previsão de correção entre 2010 e 2013 (ib. idem, 2010). 

No ano de 2010, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
entendeu a União Fiscal da UE como a ferramenta necessária para sair da crise, tendo 
em vista que a desconfiança nos mercados financeiros, a dívida pública e a volatilidade 
econômica são controladas através de uma forte coordenação das políticas orçamentá-

21 Os estabilizadores automáticos são mecanismos que se adaptam de acordo com as fl utuações 
cíclicas da atividade econômica de maneira acíclica, e que ganham dimensão proporcional à atividade 
econômica pública. Exemplos de estabilizadores são: o desemprego, os impostos de renda de pessoa 
física e os impostos progressivos (PAMPILLÓN, 2009). 
22  Ver mais em: GARCÍA, Agustín; RAMAJO, Julian; MURILLO, Inés Piedraescrita. Equiva-
lência Ricardiana y Tipos de Interés. 
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rias. No entanto, os Estados-Membros da União seguiram com suas soberanias fiscais 
preservadas, tendo em vista que são a base do orçamento de seus governos. Um exemplo 
disso foi a política fiscal aplicada pela Irlanda no tocante ao imposto sobre as sociedades, 
mantendo-o em 12,5% (para atrair empresas tendo em vista que possuía um déficit de 
32%) enquanto a média europeia era de 27%, gerando uma concorrência fiscal desleal e 
reprovável contra os outros membros do bloco (EL PAÍS, 2010). 

Nos dois últimos anos, os Estados-Membros da União Europeia apostam na austeridade 
fiscal como solução para a crise, principalmente Alemanha e França que garantem que o 
corte de gastos públicos e o aumento dos impostos alavancariam a economia europeia. No 
entanto, exemplos como o da Grécia, que aprova planos de austeridade desde 2010 e em 
2012 possui um déficit excessivo acima de 60% do PIB, nos mostram que tais medidas 
não são suficientes para manter em equilíbrio a economia europeia (BBC, 2012).

Também se deve considerar que os processos eleitorais nesse período de dificuldades te-
rão papel fundamental na crise econômica, principalmente tendo em vista que as questões 
fiscais aparecem como o grande fator movimentador das iniciativas contra a crise, da mes-
ma maneira que funcionam como método de atrair eleitores. No entanto, elevar as políticas 
fiscais no mesmo nível das políticas monetárias, estabelecendo um órgão para coordená-
-las, harmonizando a base tributável e direcionando–as no sentido de crescimento dos 
interesses comuns dos Estados-Membros, não deixando de considerar as disparidades e 
as necessidades de cada um, aparenta ser a única alternativa não pensada por eles nesse 
momento de crise (BBC, 2012). 

3. METODOLOGIA
O ato de pesquisar é fomentado a partir de uma indagação para a qual não há respostas 
satisfatórias. Pode ser conceituado como “o conjunto de ações, propostas para encontrar 
a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos” 
(CARDOSO, 2012).

Dentre as várias formas de pesquisa, foi utilizada a qualitativa, que é caracterizada por intentar 
explicar e decifrar os componentes de um sistema complexo de significados, através de uma 
gama de técnicas interpretativas, não podendo ser traduzido em números (NEVES, 1996).

Segundo MANNING (apud NEVES, 1996), a pesquisa qualitativa é descritiva, no sentido 
de que se deve destacar um período e ser feita a delimitação do tema, a fim de definir a 
dimensão na qual será desenvolvido o trabalho. 

Neste sentido, para abordar o tema objeto deste estudo, fez–se necessário utilizar o méto-
do de pesquisa documental indireto, o qual abriga a pesquisa de documentos – entendidos 
por “todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua 
ação e que podem revelar suas idéias, opiniões e formas de atuar e viver” (BRAVO, 1991 
apud SILVA et al., 2009) – e a pesquisa bibliográfica – abrange a investigação de material 
já publicado, como livros e artigos, por exemplo (CARDOSO, 2012). A fim de compreender 
a problemática da harmonização fiscal dentro da União Europeia, foi utilizada a pesquisa 
acadêmica de natureza qualitativa, através da análise de documentos oficiais da Comunida-
de, artigos, histórico dos acontecimentos pertinentes, monografias, tratados e legislação 
referente ao tema.
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4. CONCLUSÃO
Tendo em vista a importância da União Europeia como processo de integração regional na 
pós-modernidade, o presente trabalho objetivou analisar o papel das políticas fiscais como 
ferramenta de integração, e após um profundo estudo dos documentos que tratam desse 
tema, percebeu-se que a política fiscal na União Europeia tem caráter determinante uma 
vez que apesar de uma profunda integração das políticas econômicas e monetárias e da 
cooperação no sentido de manter um Mercado único coeso, não existe coordenação das 
políticas fiscais dos Estados-Membros, que detêm a sua soberania fiscal em detrimento de 
uma integração mais harmoniosa.

Dessa forma, para impedir que ocorresse a dupla tributação e que as barreiras fiscais 
prejudicassem o comércio e as políticas do BCE, os países do Eurosistema se organiza-
ram buscando criar maneiras de coordenar as iniciativas fiscais em prol da União. Neste 
sentido, apresentaram-se como elementos fundamentais o Pacto de Estabilidade e Cres-
cimento, os Livros Brancos, os relatórios do Comité Fiscal e Financeiro das Comunidades 
Europeias e as diversas diretivas do Conselho Europeu. Neste ínterim, o Livro Verde publi-
cado pela Comissão em 2012, traz medidas de suma importância para o fortalecimento do 
mercado único e da harmonização fiscal, através da política de arrecadação de impostos no 
bloco e de particularidades a respeito do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). Apesar 
disso, não houve iniciativa de uma harmonização, propriamente dita, das políticas fiscais. 

Neste sentido, uma grande dificuldade apresentada pela União Europeia é a falta de vontade 
dos Estados-Membros em abrir mão da sua soberania fiscal e a criação de um órgão regu-
lador de uma política fiscal comum da União, da mesma maneira que existe o BCE para as 
políticas econômicas e monetárias.

Conclui-se, portanto, que a manutenção da soberania fiscal dos Estados-Membros e 
uma União Econômica de completo êxito não podem coexistir e esta carência impede a 
evolução da integração e o cumprimento de um efetivo Estado de Bem-Estar almejado 
pela União Europeia. 
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RESUMO: As instituições são espaços de atividades que com o decorrer do tempo acumulam um 
legado coletivo oriundo das vivências sejam pessoais ou entre outras instituições no mercado. 
No entanto há diferentes formas de resguardar ou divulgar esta memória e entre elas as relações 
entre estas e o restante da sociedade, mas nem sempre há organização e eficiência nestas rela-
ções. A memória social se origina nas atuações e representações coletivas da memória de uma 
sociedade ou de um grupo. Assim, ela contribui para a formação da Memória Institucional que 
tem o papel de intensificar uma marca que identifica a instituição e reforça sua credibilidade e 
confiança perante seus públicos. A Memória Institucional tem a oportunidade de compartilhá-la 
com a sociedade a partir do estabelecimento do seu próprio lugar de memória. Neste contexto, as 
Relações Públicas trabalham com o planejamento, execução e controle da Memória Institucional 
das empresas focadas na organização e na eficiência em resgatar informações que contam a 
história da instituição e são transmitidas à sociedade de forma clara e transparente. 

Palavras-chave: Memória Social. Memória Institucional. Relações Públicas. Instituições. Mercado.

INSTITUTIONAL MEMORY AND PUBLIC RELATIONS 

Abstract: Institutions are spaces for activities that over time build up a legacy of collective expe-
riences arising from personal or other institutions in the market. However there are different ways 
to guard or disclose this memory and including the relationships between these and the rest 
of the society, but not always for organization and efficiency in these relations. Social memory 
comes from the performances of collective memory and representations of a society or a group. 
Thus, it contributes to the formation of institutional memory that has the role to enhance a brand 
that identifies the institution and enhances your credibility and trust towards their audiences. The 
institutional memory has the opportunity to share it with the company from establishing its own 
place of memory. In this context, the public relations work with the planning, execution and control 
of the institutional memory of the companies focused on organization and efficiency in genera-
ting information that discuss the story of the institution and society are transmitted in a clear and 
transparent idea. 

Key words: Social Memory. Institutional Memory. Public Relations. Institutions. The market. 
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1. INTRODUÇÃO
O termo memória tem sua origem no Latim e significa reter ou readquirir ideias, imagens, 
expressões e conhecimentos do passado para serem lembrados, rememorados em mo-
mentos futuros. Se não houvesse um modo de armazenar as representações do passado 
na mente, nossa história talvez nunca teria existido e nossas experiências não poderiam 
ser compartilhadas.

Sendo assim, Santo Agostinho (2004) nos mostra uma visão bem original a respeito do 
entendimento do que significa memória: 

Agora está claro e evidente para mim que o futuro e o passado não existem, e 
que não é exato falar de três tempos – passado, presente e futuro. Seria talvez 
mais justo dizer que os tempos são três, isto é, o presente dos fatos passados, o 
presente dos fatos presentes, o presente dos fatos futuros. E estes três tempos 
estão na mente e não os vejo em outro lugar. O presente do passado é a memó-
ria. O presente do presente é a visão. O presente do futuro é a espera. Se me é 
permitido falar assim, direi que vejo e admito três tempos, e três tempos exis-
tem. Diga-se mesmo que há três tempos: passado, presente e futuro, conforme 
a expressão abusiva em uso (AGOSTINHO, 2004, p. 344-345).

A memória possui temas que são transdisciplinares e enfocam conceitos psicológicos, 
comunicacionais, filosóficos, históricos. Isto, sem falar em outros campos que podem 
ser abordados a respeito desse assunto em virtude de ser tão requisitado e fazer parte do 
senso comum da sociedade. 

Em razão disso, Halbwchs (1990, p.34), informa que: 

Para que nossa memória seja auxiliada com as dos outros, não basta que eles 
nos tragam seus depoimentos, é necessário que ela não tenha cessado de con-
cordar com as memórias do grupo e que haja bastante pontos de contato entre 
uma e outra, para que as lembranças que nós recordamos possam ser recons-
truídas sobre um fundamento comum.

Outros autores, como Olick e Robbins (1998), observam que os estudos sobre memória 
social têm o objetivo de analisar as diferentes formas pelas quais somos moldados pelo 
passado, conscientemente ou inconscientemente, na esfera pública ou na esfera privada, 
de forma material ou comunicativa, e de modo consensual ou conflitual. Por conseguinte, a 
memória social contribui na formação de uma memória institucional, no momento em que 
dá condições para a construção de relações sociais e políticas que objetivam fazer parte da 
história da instituição.
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A Memória Institucional começa, a partir da década de 1970, a ser mais valorizada e, com 
o advento das tecnologias sua atuação se torna mais forte, por oferecer um acesso mais 
fácil às informações. As instituições detêm em seu poder uma série de documentos que 
retratam a sua história. Estes são indispensáveis para a manutenção da Memória Institu-
cional. Deste modo, a memória institucional das empresas pode ser pensada como uma 
possibilidade para se trabalhar a Comunicação Organizacional através das relações, do 
regate e pertencimento dos indivíduos a estes lugares de memória. 

O objetivo, portanto, é entender, através de pesquisa bibliográfica, como as Relações Pú-
blicas trabalham com a memória institucional das organizações, e perceber a importância 
que esses profissionais de comunicação possuem no desenvolvimento da imagem das 
instituições através da gestão dessa memória. 

Sendo assim, o foco deste estudo é destacar a Memória Institucional como intensificadora 
de uma marca que identifica a instituição e reforça sua credibilidade e confiança perante 
seus públicos. Para isso, é importante o papel das Relações Públicas de modo a tornar 
acessível e transparente essa Memória Institucional aos públicos de interesse da orga-
nização, reforçando a cultura e identidade organizacional da empresa nas mentes desses 
públicos para que as pessoas percebam a organização com credibilidade e satisfação.

2. A MEMÓRIA SOCIAL
A partir da segunda metade do século XX, a memória social ou coletiva passa a ter um 
significado cada vez mais acentuado por nascer de uma vontade latente das pessoas em 
preservar esta memória. 

Segundo Le Goff (1994, p.475):

A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a impor-
tância do papel que a memória coletiva desempenha [...] a memória coletiva faz 
parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em 
vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, 
lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção. 

Seixas (2001, p. 101) coloca que foi Halbwachs, o grande precursor, no campo intelectual 
ao pesquisar a função social da memória, onde desenvolveu a ideia de “quadros sociais da 
memória” que são construídos através de uma variedade de discursos e representações 
simbólicas de uma sociedade (os costumes, as ideias afins, o imaginário) realizados no 
presente e que exercem coerção nos indivíduos e grupos.

Por isso, para Seixas (2001, p.101): 

(...) a memória – seja ela individual ou coletiva – parte do presente, do sistema 
de ideias e representações gerais, ‘da linguagem e pontos de referência adota-
dos pela sociedade’, apoiando-se, pois, incessantemente na solidez conferida 
pelos quadros da memória social. Assim, os diversos grupos sociais são capazes 
constantemente de constituírem e reconstruírem seu passado, suas memórias. 
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Halbwachs (1990) afirma que a principal função da memória, como sendo uma imagem 
compartilhada do passado, é a de promover uma relação mais próxima entre os membros 
de um grupo a partir do seu passado coletivo, ao mesmo tempo que potencializa os valores 
e as características predominantes do grupo ao qual as memórias se referem. 

Assim, ele considera que a memória social é o “porto seguro” da identidade do grupo, as-
segurando a sua continuidade no tempo e no espaço. Para este autor, a identidade coletiva 
precede a memória, determinando aquela o conteúdo desta, considerando, portanto, que a 
identidade é estável e coerente.

Em relação a isso, podemos perceber que a memória social ou coletiva contribui para a 
consolidação de uma memória institucional, pois, é através das relações sociais e políticas 
que uma instituição constrói a sua história. 

Em vista disso, Huyssen (2000, p.68) enfoca que:

[…] a memória coletiva de uma sociedade não é menos contingente e instável; 
de modo nenhum é permanente a sua forma. Está sempre sujeita à reconstru-
ção, sutil ou nem tanto. A memória de uma sociedade é negociada no corpo 
social de crenças e valores, rituais e instituições. 

A memória institucional3 tem como objetivo dar credibilidade à história de uma empresa, 
valorizando o trabalho de ex e atuais funcionários e colaboradores, possibilitando a econo-
mia de tempo em pesquisa de dados corporativos, reduzindo a inconsistência de informa-
ções corporativas e identificando a missão e visão da empresa durante toda a sua trajetória. 
Como benefícios de um eficiente trabalho de resgate da memória institucional, tem-se a 
promoção da cultura institucional, a disseminação do histórico de relacionamento com 
parceiros, a divulgação da cultura de valoração e preservação de documentos, construção 
da linha do tempo da empresa, seus produtos e serviços, disponibilização da documenta-
ção estratégica, identificação do relacionamento temático entre documentos de diversos 
tipos, garantia ao acesso restrito a documentos sigilosos e à diminuição do desgaste pelo 
manuseio de objetos considerados históricos.

Nesse contexto, Worcman (2004, p.23) acredita que:

a memória de uma empresa é um marco referencial a partir do qual as pessoas 
redescobrem valores e experiências, reforçam vínculos, criam empatia com sua 
trajetória e podem refletir sobre as expectativas dos planos futuros [...] e trans-
formar a memória em conhecimento útil. 

Com isso, a Memória Institucional tem a oportunidade de ser compartilhada com a socie-
dade a partir do estabelecimento do seu próprio lugar de memória.

Le Goff (1994, p.467) cita Pierre Nora a respeito dos lugares de memória, ao dizer que são:

Lugares topográficos como os arquivos, as bibliotecas, os museus; lugares 
monumentais como os cemitérios ou as arquiteturas, lugares simbólicos como 
as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas; lugares 
funcionais como os manuais, as autobiografias ou as associações: estes memo-
riais têm sua história. 
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Para Nora (1993, 21-22), lugares de memória podem ser:

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de ar-
quivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. 
Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testa-
mento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for 
objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de 
uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte material de uma uni-
dade temporal e serve, periodicamente, a um lembrete concentrado de lembrar. 
Os três aspectos coexistem sempre [...]. É material por seu conteúdo demográ-
fico; funcional por hipótese, pois garante ao mesmo tempo a cristalização da 
lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteri-
za por um acontecimento ou uma experiência vivida por pequeno número uma 
maioria que deles não participou. 

Nora (1993, p.13) prossegue dizendo que:

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, 
organizar as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, 
porque estas operações não são naturais (...). Se vivêssemos verdadeiramente 
as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, a 
história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e 
petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os 
constitui: momentos de história arrancados do movimento de história, mas que 
lhe são devolvidos […].

Nesse sentido, podemos dizer que as instituições se projetam aos indivíduos como este 
espaço, este lugar de memória, onde as experiências vão sendo materializadas no tempo 
e no espaço. Onde as emoções, as circunstâncias e os grupos se encontram em busca de 
novos acontecimentos e conhecimentos. Neste lugar de memória, constroem-se novas 
identidades a partir do fluxo constante de pessoas da comunidade, região, nação e das 
advindas das várias partes do mundo.

3. A MEMÓRIA INSTITUCIONAL
A partir da década de 1970, a memória institucional passou a ser mais discutida no am-
biente acadêmico. Neste contexto, as empresas também se deram conta da importância do 
registro e da preservação de sua memória para continuarem se desenvolvendo. 

Em meados da década de 1980, surgem na França os Centros de Arquivos do Mundo do 
Trabalho. Estes, sob a coordenação do Arquivo Nacional Francês, tinham a responsabi-
lidade de conservar a memória das empresas e dos sindicatos de maneira permanente, 
gerindo seus arquivos a fim de desenvolverem estudos científicos e culturais. 

Segundo Prochasson (1998, p.7):

O interesse crescente pelos arquivos privados corresponde a uma mudança de 
rumo fundamental na história das práticas historiográficas. Dois fatores, ligados 
aliás um ao outro, me parecem ser capazes de esclarecer o gosto pelo arquivo 
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privado. O primeiro é o impulso experimentado pela história cultural e, mais 
particularmente, a multiplicação dos trabalhos sobre os intelectuais. O segundo 
está vinculado à mudança da escala de observação do social, que levou, sobre-
tudo pela via da micro-história e da antropologia histórica, a um interesse por 
fontes menos seriais e mais qualitativas. 

Na mesma época que ocorreu na França, no Brasil, a memória institucional também se de-
senvolveu nas instituições acadêmicas, em algumas instituições privadas e nos órgãos pú-
blicos. O fim da ditadura militar, o processo de redemocratização do país, a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e a revolução tecnológica foram o estopim para que os Centros 
de Memória tivessem maior liberdade em preservar e organizar a história do país de forma 
transparente através da salvaguarda de informações, disponibilizando-as à sociedade. 

Para Camargo (1999, p.50), os Centros de Memória:

[…] apresentam como característica fundamental a proposta de trabalho que 
envolve a reunião, a preservação e a organização de arquivos e coleções (geral-
mente compostos de documentos originais, as ‘fontes primárias’) e de conjuntos 
documentais diversos (de natureza bibliográfica ou arquivística, originais ou có-
pias) reunidos sob o critério do valor histórico e informativo, em torno de temas 
ou de períodos da história. Trata-se, portanto, com informação especializada. 

As instituições apresentam uma série de informações no decorrer de sua história. E es-
tas, são processadas de maneira segura e organizada para serem trabalhadas diariamente 
como também para suas aplicações em períodos em que a tomada de decisão exige uma 
condição mais especial para sua inserção. Estes aspectos apresentados acima nada mais 
são do que regras, estatutos e normas de comportamento de qualquer tipo de instituição 
e que devem ser seguidos para o bom andamento e desempenho das mesmas. Estamos 
falando dos registros que as instituições desenvolvem ao longo de sua trajetória: dados, 
procedimentos, normas, valores, imagens, vídeos, materiais impressos, produtos que 
compõem a memória institucional. 

A preservação da memória nas instituições acontecia em ambientes que ficavam à parte 
nas empresas que por falta de planejamento, de gestão e de condições financeiras que des-
sem prioridade a este trabalho de resgate da memória, eram deixados de lado ocasionando 
seu depósito em porões ou lugares inacessíveis, tanto ao público interno como o externo. 

Ao longo do tempo, esse modo de pensar foi se modificando e a preservação da memória 
institucional foi sendo utilizada para a organização por ser uma ferramenta que cria um 
vínculo mais forte com a sociedade, exercendo um papel de identidade da marca junto ao 
público. Desde então as instituições perceberam que era importante mudar o pensamento 
de que a memória institucional fortalecia a identidade e a cultura de uma organização. E 
ainda ter uma visão estratégica para o futuro, o que, conforme Nassar (2004b, p.21): 

É preciso disposição e determinação para restabelecer a substância dos pilares 
históricos da empresa ou da instituição, resgatar sua história, ressaltar as solu-
ções encontradas diante de tantos obstáculos que surgem ao longo do caminho, 
desenhar um mapa de DNA, identificar as características particulares do orga-
nismo e preparar-se adequadamente para o futuro. 
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Além disso, o comprometimento organizacional também é indispensável para que a histó-
ria empresarial das instituições tenha condições de arcar com a responsabilidade social e 
ambiental perante a sociedade.

Deste modo, Medeiros (1997, p.24) acredita que:

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado e en-
volvido com uma organização, e pode ser caracterizado por três fatores: estar 
disposto em exercer um esforço considerável em benefício da organização; a 
crença e a aceitação dos valores e objetivos da organização e um forte desejo de 
se manter como membro da organização. 

E isso, é também um dos motivos que podem arruinar ou alavancar as relações das insti-
tuições com seus públicos, uma vez que propicia um melhor fluxo de informações organi-
zado, flexível e transparente.

Em suma, podemos dizer que a memória institucional fortalece o sentimento de pertença 
das redes de relacionamentos e com a sociedade, principalmente com os empregados e 
a comunidade sendo condição fundamental para a gestão do conhecimento e para a boa 
reputação organizacional. Ela faz a mediação entre passado, presente e futuro promovendo 
a preservação e a difusão do capital emocional, intelectual e do patrimônio técnico e infor-
mativo como também preserva e difunde o patrimônio intangível da organização (cultura, 
identidade, marca, etc.).

4. MEMÓRIA INSTITUCIONAL 
E AS RELAÇÕES PÚBLICAS

Uma das tarefas das Relações Públicas (RP’s) é a de planejar, organizar e implementar de 
maneira estratégica a memória institucional das empresas, buscando-se para isso, harmo-
nizar o passado e o presente das mesmas e desenvolver ações que as capacitem a manter 
no futuro uma marca, identidade e cultura fortes perante a sociedade. 

Elas também desenvolvem a imagem positiva da instituição para o meio social a fim de 
promover o entendimento entre os públicos que atua. Busca, também, driblar situações 
negativas da empresa através de um modo eficiente e flexível de comunicar as realizações, 
amenizar as falhas mantendo um diálogo que busque o equilíbrio entre os interesses da 
organização e o público externo. 

Por serem transdisciplinares, muitas vezes se confundem com campos profissionais diver-
sos. Geralmente estão vinculadas a acontecimentos políticos, a organizações de eventos, 
entre outros. 

Conforme a profissão de Relações Públicas foi evoluindo, as organizações passaram a ter 
um subsídio bem maior dessa área que, através de ações comunicacionais tinha como ob-
jetivo desenvolver estratégias de Relações Públicas capazes de criar uma imagem positiva 
da instituição perante os públicos que desejavam atingir. 
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Era oportuno desenvolver estratégias comunicacionais que pudessem humanizar as em-
presas já que estas, ao se difundirem pelo mundo, cultivavam um trabalho focado num 
processo industrial contínuo e praticamente sem diálogo. Produzir para o consumo e au-
mentar os rendimentos eram os objetivos até então. 

Assim, segundo Kunsch (2003, p.90):

Contribuir para o cumprimento dos objetivos globais e da responsabilidade so-
cial das organizações, mediante o desempenho de funções e atividades espe-
cíficas, é outro desafio constante a ser considerado como meta das relações 
públicas. Como partes integrantes do sistema social global, as organizações 
têm, obrigações e compromissos que ultrapassam os limites dos objetivos eco-
nômicos e com relação aos quais têm que se posicionar institucionalmente, 
assumindo sua missão e dela prestando contas à sociedade. 

Isto tudo, somado à revolução tecnológica, quando os profissionais de RP começaram a 
utilizar as ferramentas de comunicação digital como blogs, redes sociais e etc.; ocorreu, 
através disso, um avanço sistemático de melhor direcionamento de informações e pro-
dução de conhecimentos e, em vista de resultados focados nas reais necessidades das 
pessoas começou a tornar a comunicação empresarial mais estratégica e preocupada com 
a ética e a transparências de suas ações. 

Em relação a isso, uma organização possui a história desenvolvida a partir de pesquisas que 
procuram resgatar a sua memória através de documentos, procedimentos e normas que 
a empresa se ocupa de produzir ao longo de sua trajetória. O que identifica a história das 
organizações com as práticas das Relações Públicas são as experiências que estas possuem 
em razão dos públicos que participam da instituição. Essas relações de experiências são as 
bases que sustentam a memória das organizações. Os públicos se sentem parte da empresa 
quando se recordam de fatos do passado sobre a mesma, projetados no presente. 

O resgate da memória se dá através de um processo de seleção de documentos nos acer-
vos da organização e estes estão impregnados de conteúdos que refletem componentes 
essenciais (como sua trajetória de vida, seus estatutos, normas, regulamentos e etc.) para 
a imagem organizacional e, também, à vida da instituição através das experiências dos 
indivíduos que dela fazem e fizeram parte.

As Relações Públicas são fundamentais para a organização da memória institucional em-
presarial, pois através do planejamento, pesquisa, execução e controle de práticas que 
visam resgatar a história institucional da empresa a partir da seleção de documentos, ar-
quivos, normas, fotos e vídeos, buscam envolver a sociedade e a empresa através do sen-
timento de pertencimento a essa memória a fim de criar um valor positivo e ascendente.

A respeito do sentimento de pertencimento que a sociedade e a organização possuem em 
relação à memória institucional, Nassar (2007) observa que:

Mais do que nunca, a questão do pertencimento, na sociedade atual, está posta 
como algo que diferencia e solidifica a relação dos públicos com a organização. 
Em um mundo em que é rapidamente banalizado pela massificação, pela utiliza-
ção cotidiana, pelo excesso de exposição, uma diferenciação que nasce pela his-
tória de uma organização, é um atributo que poucos têm (NASSAR, 2007, p. 186).
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Relações Públicas têm, entre outros, como objeto de estudo as relações entre os indiví-
duos do público ou mesmo dos relacionamentos nas empresas. Nos dias de hoje, há um 
compromisso social superior, qual seja, assim como a empresa em si, as relações públicas 
também visam agregar atributos sociais e fortalecer a promoção da responsabilidade so-
cial no contexto regional ou local em que a empresa está inserida.

As relações públicas, como foi dito anteriormente, não têm um campo restrito de atividades 
nas empresas, pelo contrário, com a globalização e a internacionalização das instituições 
este profissional pode desenvolver atividades e habilidades em qualquer área da empresa 
que visem preservar a memória e divulgação dos atos, cumprir as exigências propostas 
com vistas à melhor relação entre os atores que fizeram parte desta memória entre outros.

Portanto, ante as novas áreas de trabalho e perspectivas para com os planos de desen-
volvimento das instituições, o profissional de relações públicas tem por objetivo mostrar 
à sociedade as transformações que ocorreram com as organizações com vistas a que 
estas atinjam seus objetivos, cumpram sua missão, desenvolvam visão crítica e agreguem 
valores fundamentais à empresa, mas além de tudo que estas instituições se utilizem da 
história e da memória dentro do planejamento das suas ações para com o marketing e 
outras relações com o mercado e de comunicação organizacional.

Dessa forma, as relações públicas carregam uma bagagem de atributos entre os quais a dimen-
são histórica da empresa está ligada à construção da cultura e à identidade das organizações. 

A sistematização da memória social de uma empresa é dos instrumentos à disposição da 
comunidade empresarial e como tal as histórias, sejam de vida dos indivíduos que fizeram 
parte de sua história, como dos processos são narrativas que se acumulam, tudo o que foi 
vivenciado. Se a memória da empresa for entendida como uma ferramenta de comunicação 
entre os indivíduos e a empresa ou mesmo a empresa e o mercado, esta se tornará num 
elemento catalisador no apoio aos negócios, como fator de coesão de grupo e como ele-
mento de responsabilidade social e histórica. Deste modo, esta empresa se torna capaz de 
transformar em conhecimento sua história e toda a experiência acumulada em sua trajetória.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A memória é um mecanismo complexo que serve de arquivo para reter informações vividas 
de forma individual ou coletiva, para mais tarde, poder ser recuperada no espaço e no tem-
po conforme o estímulo dado em circunstâncias externas e internas de um determinado 
grupo. Este mecanismo de arquivo e recuperação que a mente humana possibilita, propor-
ciona as experiências vividas no passado.

Ela apresenta informações no decorrer de sua história que são processadas de maneira se-
gura e organizada para serem trabalhadas diariamente e para suas aplicações em períodos 
em que a tomada de decisão exige uma condição especial para sua inserção.

A grande tarefa das Relações Públicas é a de implementar práticas que organizem e facili-
tem o resgate da memória institucional das empresas, buscando harmonizar o passado e o 
presente das mesmas e desenvolvendo ações no futuro para fortalecer uma marca perante 
a sociedade. No entanto, as atividades de relações públicas não se restringem a esta tarefa.



75

Essas práticas se dão através do planejamento, pesquisa, execução e controle de processos 
que visam resgatar a história institucional a partir da seleção de documentos, arquivos, 
normas, fotos e vídeos, buscando envolver a sociedade e a empresa através do sentimento 
de pertencimento a essa memória institucional, promovendo credibilidade e sucesso nos 
objetivos almejados. Esta credibilidade será tanto maior quanto maior for o envolvimento 
dos indivíduos que fizeram parte deste passado e que representam a memória da instituição.
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Resumo: No Brasil, apesar da relevante participação na economia, micros e pequenas empresas 
(MPE’s) sofrem com a carência de planejamento, organização e controle de suas atividades para 
atingirem os resultados almejados. Falta-lhes o conhecimento que as possibilite alinhar e trans-
mitir sua estratégia de negócio aos colaboradores, credores, clientes e à sociedade, de um modo 
geral. Entretanto, para obter esse conhecimento, é necessário o uso de sistemas de gestão e 
medidas de desempenho. Atualmente, as organizações dispõem de inúmeros tipos de instrumen-
tos de gestão empresarial, porém, são raros os que focam a estratégia e que são viáveis à sua 
utilização pelas micros e pequenas empresas. Assim, esse artigo tem por finalidade apresentar 
uma proposta de mapa estratégico baseado no modelo do Balanced Scorecard, desenvolvido 
por Kaplan e Norton, adequado ao contexto de uma microempresa que atua no segmento de 
locação de roupas e fantasias, situada na cidade de Natal-RN. A pesquisa, quanto à abordagem 
dos objetivos, foi fundamentada sob o enfoque exploratório e descritivo e de natureza qualitativa. 
O tipo de pesquisa adotado será o estudo de caso.

Palavras-chave: BSC. Mapa Estratégico. Indicadores. Contabilidade Gerencial.

PROPOSED DEPLOYMENT OF BSC IN A SME 
RENTAL´S CLOTHES AND COSTUMES

Abstract: In Brazil, despite the significant participation in the economy, micro and small enterprises 
(MSEs) suffer from a lack of planning, organization and control of their activities to achieve the 
desired results. They lack the knowledge that enables forward and align its business strategy to 
employees, creditors, customers and society in general. However, to obtain this knowledge is ne-
cessary to use management systems and performance measures. Currently, organizations have 
numerous types of business management tools, however, are few that focus on strategy and are 
viable for use by micro and small enterprises. Thus, this article aims to propose a strategy map 
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based on the model of the Balanced Scorecard, developed by Kaplan and Norton, appropriate to 
the context of a small business that operates in the leasing of clothes and costumes, located in 
the city of Natal, RN. The research, on the approach of the goals, was founded under the focus of 
exploratory and qualitative nature.

Keywords: BSC. Strategy Map. Indicators. Managerial Accounting.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil existe cerca de mais de cinco milhões de empresas, dentre elas 99% são repre-
sentadas por Micros e Pequenas Empresas (MPE’s), o que define a forte relevância destas 
empresas perante a economia nacional. Por outro lado, as MPE’s sofrem com uma alta taxa 
de mortalidade, não chegando a cinco anos de funcionamento, algumas não chegam nem 
mesmo a dois anos.

Apesar da relevante participação na economia, micros e pequenas empresas, sofrem com a 
carência de planejamento, organização e controle de suas atividades para atingirem os re-
sultados almejados. Falta-lhes o conhecimento que as possibilite alinhar e transmitir sua es-
tratégia de negócio aos colaboradores, credores, clientes e à sociedade, de um modo geral.

Entretanto, para obter esse conhecimento, é necessário o uso de sistemas de gestão e 
medidas de desempenho. Atualmente, as organizações dispõem de inúmeros tipos de ins-
trumentos de gestão empresarial, porém, são raros os que focam a estratégia e que têm 
viabilizado à sua utilização pelas MPE’s.

Assim, este artigo tem por finalidade apresentar uma proposta de mapa estratégico base-
ado no modelo do Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e Norton, adequado ao 
contexto de uma microempresa, que atua no segmento de locação de roupas e fantasias, 
sob a denominação de Natal Rigor, situada na cidade de Natal-RN.

Este trabalho sugere a utilização do Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de gestão 
e se limita a analisar sua viabilidade e contribuição para a gestão da empresa onde está 
sendo realizada a pesquisa.

A empresa, objeto do estudo de caso, atualmente, integra uma rede de 10 (dez) lojas espa-
lhadas por toda a cidade do Natal e estado adjacente. Este trabalho, porém, foi realizado na 
unidade organizacional da Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova.

Durante os anos de 1850 a 1975 a era industrial marcava o desenvolvimento do capitalismo 
industrial, onde o sucesso das organizações estava ligado aos investimentos em tecnolo-
gias na produção em massa e em outros benefícios das economias de escala e de escopo. 
Com a substituição de grande parte do trabalho operário por máquinas, as indústrias pas-
saram a adotar sistemas de controle financeiro, para melhorar o monitoramento de capital, 
sempre buscando enriquecer seus ativos físicos.

Em meados de 1980, dava-se início à era da informação, também conhecida como era 
digital, com ela vieram diversas transformações no cenário econômico. O trabalho atual é 
muito diferente do trabalho mecânico da era industrial e a economia passou a ser dinâmica, 
valorizando a informação e o conhecimento. Os investimentos em novas tecnologias para 
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ativos físicos em busca de retorno sobre o investimento já não tinham o mesmo rendimen-
to e as organizações que priorizavam o setor de produção já não conseguiam assegurar 
sua competitividade.

Frente às constantes mudanças ocorridas no atual cenário econômico, as organizações 
passaram a sentir necessidade de um modelo de gestão voltado para a estratégia do negó-
cio, com o objetivo de alcançar os resultados de longo prazo, pré-estabelecidos pela visão, 
e não somente os de curto prazo, que são alcançados pelos tradicionais sistemas de gestão 
que contemplam apenas os dados financeiros.

Esta pesquisa pretende responder aos seguintes questionamentos: qual a potencial con-
tribuição do BSC, como instrumento gerencial, em uma MPE? E que benefícios seriam 
gerados a partir de sua utilização?

Com o intuito de responder a questão da pesquisa, formulou-se a seguinte hipótese básica 
(Hb): se a empresa utilizar adequadamente as informações do BSC, este poderá vir a ser 
um valioso instrumento de controle gerencial para a MPE.

Tem-se por objetivo central do estudo, portanto, propor a concepção de um mapa estraté-
gico baseado no modelo do BSC como instrumento gerencial para a microempresa Natal 
Rigor Aluguéis de Roupas e Fantasias Ltda.

Para atingir o objetivo central, foram delineados os seguintes objetivos específicos: (i) fa-
zer uma revisão de literatura acerca do Balanced Scorecard; (ii) elaborar proposta de mapa 
estratégico de acordo com a metodologia do BSC e (iii) identificar os objetivos estratégicos 
e planos de metas a serem implementados pela empresa objeto do estudo.

Com o advento da era da informação, as empresas passaram a necessitar de ferramentas 
gerenciais que focassem a implementação da sua estratégia e que, consequentemente, 
lhes assegurassem a sua competitividade em longo prazo.

O Balanced Scorecard, quando utilizado como ferramenta de gestão estratégica, possibilita 
às empresas, através da mobilização e exploração dos ativos intangíveis, a possibilidade de 
desenvolverem sua capacidade de alcançar a sua estratégia de longo prazo pré-estabelecida.

Como resultados, espera-se viabilizar a utilização do Balanced Scorecard como instrumen-
to de gestão que contribua para que os objetivos almejados, na estratégia da Natal Rigor, 
sejam alcançados e, por conseguinte, lhes assegure permanecer continuamente competiti-
va diante do cenário econômico no qual está inserida.

2. A ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
E O BALANCED SCORECARD

Atualmente, as organizações, independentemente de seu porte e complexidade, estão in-
seridas em um mercado globalizado de acirrada competitividade, e composto por clientes 
bem informados e cada vez mais exigentes. Diante dessa realidade mercadológica atual, as 
empresas já não se mantêm competitivas e sustentáveis apenas com a adoção de modelos 
tradicionais de gestão que focam apenas o controle financeiro os quais, por sua vez, trazem 
benefícios somente de curto prazo.
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Para Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39), “estratégia empresarial é um plano mestre abran-
gente que estabelece como a organização alcançará sua missão e seus objetivos”. Bethlem 
(2009, p.16) define o processo decisório, como sendo a “forma pela qual encontramos a 
solução de problemas, aproveitamos oportunidades, livramo-nos de uma ameaça ou de 
uma crise ou conseguimos realizar uma aspiração, é genérico a toda atividade humana.” 
O autor chama ainda atenção para o fato de que no Brasil quase não se produz, na prática, 
planos estratégicos:

No Brasil, poucas são as empresas que produzem um plano estratégico e me-
nos ainda as que são capazes de atualizá-lo quando as mudanças ambientais 
recomendam mudanças, ou seja, poucas empresas, além de um processo de 
produção de planos estratégicos, contam também com um processo de con-
cepção, modelagem, montagem e instalação, desenvolvimento e manutenção 
desse processo de produção de planos estratégicos em bases permanentes 
(BETHLEM, 2009, p. 43).

No início da década de 1980, a contabilidade gerencial sofreu duras críticas devido ao 
cenário de aumento de competição e a permanente busca por vantagens competitivas (KA-
PLAN, 1984; PORTER, 1985). Talvez a crítica mais severa tenha sido a feita por Jonhson 
e Kaplan (1987) em sua obra “Relevance Lost - The Rise and Fall of Management Ac-
counting”. Nessa obra, os autores relatam as experiências de empresas como a Du Pont 
Powder Company, com os seus sistemas de informações sobre retorno do investimento, e 
a General Motors. A tese de Jonhson e Kaplan (1993) baseia-se no pressuposto de que a 
contabilidade gerencial tinha perdido a sua relevância, posto que os sistemas de contabili-
dade gerencial já não eram mais adequados para aquele contexto vivido pelas organizações 
empresariais. 

À luz dessa realidade, pesquisadores desenvolveram artefatos contábeis gerenciais os 
quais pareciam ser mais adequados à realidade contemporânea, respondendo às críticas 
que conduziam à perda de relevância da contabilidade gerencial e às demandas estratégi-
cas das organizações. Dentre eles, destacam-se o prof. Armando Catelli (2001), com o mo-
delo de Gestão Econômica – GECON, e inclusive o próprio Kaplan (1997), com a proposta 
do Balanced Scorecard – BSC. 

Como consequência dessas críticas e constatações, no início dos anos 90, os americanos 
Kaplan e Norton começaram a questionar a validade da utilização de apenas indicadores 
financeiros para a gestão das empresas, tais como retorno sobre investimentos, perdas, 
lucros, produtividade por funcionários, tendo em vista que as medidas puramente finan-
ceiras se mostraram inadequadas para orientar e avaliar a trajetória organizacional em 
ambientes competitivos (KAPLAN; NORTON, 1997).

Na visão de seus idealizadores, o Balanced Scorecard pode ser amplamente utilizado pelas 
organizações para viabilizar processos gerenciais críticos (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 
9-10), tais como:

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas;

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.
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Além desses parâmetros tradicionais, os citados pesquisadores sentiram necessida-
de de preencher a lacuna existente, a fim de apresentar instrumentos gerenciais para 
atender aos usuários da controladoria preocupados com o gerenciamento do futuro 
estratégico das organizações.

Muitas definições sobre o que é planejamento têm sido publicadas, porém, uma importante 
e esclarecedora explicação do que é planejamento no ambiente organizacional é apresenta-
da por Drucker (1975, p. 136) da seguinte maneira:

É o processo contínuo de tomar decisões empresariais (envolvendo risco) no 
presente de modo sistemático e com o maior conhecimento possível de seu 
futuro; é organizar sistematicamente os esforços necessários para que se cum-
pram essas decisões; é medir os resultados dessas decisões contra as expecta-
tivas através de uma retroalimentação sistemática e organizada.

O planejamento deve ser elaborado de forma mais transparente possível, com valorização 
dos recursos intangíveis da empresa, deve proporcionar gestão participativa e sensibilida-
de para a valorização das intenções, atitudes e das ações dos colaboradores. Estes fatores 
não devem ser vistos isoladamente: o entendimento é da junção, de integração, de sinergia. 
Assim, é possível elaborar um planejamento estratégico, eficiente e, com isso, auxiliar em 
resultados positivos para tomada de decisões. 

Segundo afirmaram Kaplan e Norton (2000): “a implementação da estratégia exige que 
todas as unidades de negócios, unidades de apoio e empregados estejam alinhados e co-
nectados com a estratégia”.

Mas, para que haja tal conexão, é preciso um processo de comunicação eficiente da estra-
tégia, ressaltando e deixando claro para todos os pontos relevantes (estratégicos) que têm 
impacto no desempenho da organização. 

Os objetivos do Balanced Scorecard estão intimamente relacionados ao suprimento de so-
luções para as principais limitações do modelo de planejamento estratégico. A flexibilidade 
do modelo, que trata a estratégia e o mapa estratégico como um instrumento vivo a ser 
monitorado e testado continuamente, serve de contraponto à falácia da predeterminação. 
O intuito dos indicadores não é o de controlar o desempenho ponto a ponto das metas pré-
-estabelecidas, mas sim o de comunicar a estratégia e testar as hipóteses estabelecidas no 
momento do planejamento estratégico.

A falácia do não envolvimento procura ser evitada na medida em que o BSC parte da pre-
missa que a estratégia deve ser uma tarefa de todos. “As organizações focadas na estratégia 
exigem que todos os empregados compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas co-
tidianas de modo a contribuir para o êxito da estratégia” (KAPLAN; NORTON, 2001, p. 22).

A estratégia de uma organização descreve como ela pretende criar valor para seus acio-
nistas, clientes e cidadãos. Se os ativos intangíveis da organização representam mais de 
“x”% de seu valor, a formulação e a execução da estratégia deve tratar explicitamente da 
mobilização e alinhamento dos ativos intangíveis, o que constitui o tema convertendo ati-
vos intangíveis em resultados tangíveis.

Desse modo, o planejamento estratégico consiste de um processo de análise das oportu-
nidades e ameaças (ambiente externo) e dos pontos fortes e fracos (ambiente interno) da 
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organização, com vistas a definir diretrizes estratégicas para assegurar o cumprimento da 
missão da empresa.

O Balanced Scorecard se propõe a traduzir os resultados do planejamento estratégico em 
termos operacionais para as organizações, dispondo desenvolver uma análise e simulação 
financeira em paralelo da empresa dos planos de ações necessários para se chegar aos 
resultados desejados.

Segundo Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard é um instrumento de gestão que 
mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas distintas e equilibradas, po-
rém interligadas: a Financeira, do Cliente, dos Processos Internos e a do Aprendizado e 
Crescimento. Desta forma, o Balanced Scorecard possibilita o acompanhamento do de-
sempenho financeiro, ao mesmo tempo, que monitora a construção da capacidade e a 
aquisição dos ativos intangíveis, fundamentais para o seu crescimento futuro.

Essas perspectivas não são exaustivas ou exclusivas, sendo que as quatro perspectivas citadas, 
normalmente, são suficientes para a maioria das organizações. Contudo, não há nenhum im-
pedimento que outra perspectiva relacionada com resultados que gerem vantagem competitiva 
para a empresa venha a ser incorporada ao Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997).

Ele é denominado Balanced Scorecard justamente por fazer uso do equilíbrio entre os in-
dicadores financeiros e não financeiros, equilibrando os objetivos de curto e longo prazo, 
para avaliar o desempenho perante as perspectivas internas e externas.

A necessidade evidente de ligar os indicadores não financeiros de desempenho com os re-
sultados econômicos conduziu distintos pesquisadores a enfocar seus esforços no desenvol-
vimento de um modelo que facilitará aos gestores a tarefa de gerar um sistema de medição 
completo, coerente e verdadeiramente informativo. Embora o Balanced Scorecard, proposto 
por Kaplan e Norton em 1992, tenha sido o modelo de medição do desempenho que mais 
aceitação recebeu entre os gestores de organizações tanto públicas como privadas. 

No modelo básico, o Balanced Scorecard propõe adicionar aos já tradicionais indicadores fi-
nanceiros (perspectiva financeira) um conjunto de indicadores não financeiros estruturados 
ao redor de três perspectivas ou dimensões: a relação com os clientes, os processos inter-
nos e as atividades orientadas ao aprendizado e o crescimento da organização (Figura 1).

Figura 1 Perspectivas do Balanced Scorecard

Cliente

Financeiro

Processos Internos
Visão e

Estratégia

Aprendizado
e crescimento

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997).



84

Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

De acordo com seus criadores, estas são as dimensões que constituem a base sobre a qual 
se constrói o desempenho econômico futuro de uma organização.

O Balanced Scorecard, portanto, segue considerando os indicadores financeiros da atua-
ção passada como parte do sistema de medição, mas os complementam com um conjunto 
de indutores de desempenho (derivados de sua estratégia competitiva) que se encontram 
ligados aos resultados financeiros futuros da organização. 

Segundo Kaplan e Norton (2004), a principal vantagem do Balanced Scorecard é que ele obri-
ga aos gestores a considerar todas as dimensões relevantes do desempenho e, ao mesmo 
tempo, lhes permite saber se a melhora obtida numa área de gestão ocorreu em função de 
um declínio na gestão de outra área. Desta forma, estabelece um equilíbrio na atenção dos 
gestores nos diversos aspectos que contribuem no alcance dos objetivos organizacionais.

Para a implementação de um Balanced Scorecard em uma empresa, fazem-se necessárias 
algumas mudanças. Implantar mudanças dentro de uma organização nem sempre é vista 
positivamente e acaba encontrando algumas dificuldades, tais como:

• A percepção de que os gestores não podem articular com clareza a visão com-
partilhada da estratégia da empresa.

• Projetar, introduzir e manter um bom Balanced Scorecard pode aumentar a carga 
de trabalho de alguns funcionários.

• As organizações podem encontrar resistências em busca de proteger o sigilo das 
informações empresariais.

• O Balanced Scorecard destaca o conflito de escolhas e fornece uma maior trans-
parência da organização o que pode ser visto como uma ameaça pelos gestores.

• O BSC evolui com o passar do tempo, fazendo com que alguns gestores deixem 
de lado a ideia que irá implementar o BSC perfeito logo de início.

2.1. PERSPECTIVAS DO BSC

2.1.1. Perspectiva fi nanceira

A elaboração do Balanced Scorecard deve ser um incentivo para que as unidades de negó-
cios vinculem seus objetivos financeiros à estratégia da empresa, tendo como foco para 
os outros objetivos e medidas das outras perspectivas, fazendo parte de uma relação de 
causa e efeito. 

Kaplan e Norton (1997) identificaram três diferentes estágios do negócio, para os quais 
devem ser definidos conjuntos diferentes de medidas, pois os objetivos são também dife-
rentes: crescimento, sustentação e colheita.

No estágio de rápido crescimento (rapid growth), os objetivos enfatizarão o crescimento 
das vendas, os novos mercados e novos consumidores, os novos produtos e novos canais 
de marketing, vendas e distribuição, mantendo um nível adequado de gastos com desen-
volvimento de produtos e processos.
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No estágio de sustentação (sustain), os objetivos enfatizarão as medidas financeiras tradi-
cionais, tais como retorno sobre o capital investido, lucro operacional e margem bruta. Os 
investimentos em projetos nesse estágio serão avaliados por análises de padrões, fluxo de 
caixa descontado e orçamento de capital. Essas medidas representam o objetivo financeiro 
clássico: excelente retorno sobre o capital investido.

As empresas quando no estágio de colheita direcionam seus objetivos financeiros para en-
fatizar o fluxo de caixa, assim como esperam que quaisquer investimentos venham a gerar 
um retorno financeiro imediato. A principal meta, nessa fase, é a maximização da geração 
de caixa em benefício próprio, consequência dos investimentos realizados no passado.

2.1.2. Perspectiva dos clientes

Segundo Kaplan e Norton (1997), a perspectiva dos clientes permite aos executivos identifi-
car segmentos de clientes e de mercado nos quais as unidades de negócio possam compe-
tir, bem como definir as medidas de desempenho das unidades nos seus segmentos-alvo.

Os autores propõem que a perspectiva do cliente seja montada visando aos seguintes pontos: 
Participação de mercado, Retenção, Captação, Satisfação e Lucratividade dos clientes. Este 
conjunto de critérios é chamado por Kaplan e Norton de Medidas Essenciais dos Clientes 
que, quando agrupadas, originam uma cadeia formal de relações de causa e efeito (figura 2). 

Figura 2 Medidas Essenciais de Clientes

Participação
de Mercado

Retenção dos
Clientes

Lucratividade dos
Clientes

Capacitação dos
Clientes

Satisfação dos
Clientes

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton, 1997, p.72.

Tais critérios ou medidas essenciais, a priori, aparentam possuírem as mesmas caracterís-
ticas em todas as empresas. Entretanto, para assegurar o sucesso dessas cinco medidas 
essenciais, é preciso a adaptação das mesmas levando-se em conta os grupos de clientes-
-alvo com os quais a empresa deseja manter negócios e obter seu maior crescimento e 
lucratividade. Tais medidas encontram-se detalhadas a seguir:

Participação de mercado – representação da proporção de vendas da unidade de negócio 
no mercado em que atua determinada em termos de número de clientes, capital investido, 
unidades vendidas ou instaladas;
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Retenção de clientes – acompanhamento, em números absolutos ou relativos, do percen-
tual de clientes com os quais a unidade de negócio continua mantendo relações comerciais;

Captação de clientes – medição, em termos absolutos ou relativos, do percentual de clien-
tes novos ou de novos negócios ganhos pela organização;

Satisfação dos clientes – registro do nível de satisfação dos clientes em relação a critérios 
pré-estabelecidos de desempenho ou de valor agregado;

Lucratividade do cliente – medição da lucratividade da empresa no negócio ou nos negó-
cios com um cliente, ou com um segmento de mercado, depois de levantar as despesas 
específicas requeridas para atender a esse cliente ou esse mercado.

2.1.3. Perspectiva dos processos internos

As medidas dos processos internos, segundo Kaplan (1997), devem ser voltadas para 
aqueles processos mais críticos que terão maior impacto na satisfação do cliente e na con-
secução dos objetivos financeiros da empresa (satisfação dos acionistas).

Apesar de que cada empresa utiliza um conjunto específico de processos com a finalidade 
de gerar valor para os clientes e proporcionar satisfação aos acionistas através da produ-
ção de resultados financeiros, o Balanced Scorecard constatou que uma cadeia de valor 
genérica embasada por três estágios de processos principais: Inovação, Operações e Ser-
viço pós-venda, serve de modelo que possibilita as empresas o adaptar ao construírem a 
sua perspectiva dos processos internos (figura 3).

Figura 3 A perspectiva dos processos internos - O Modelo da Cadeia de Valores Genérica
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Fonte: Kaplan e Norton, 1997.

O primeiro estágio proposto na cadeia de valor genérica é o processo de inovação, este se 
refere à atenção que deve ser dispensada pela empresa, buscando conhecer as necessida-
des dos clientes e em seguida criando os produtos ou serviços que irão atender a essas 
necessidades. Segundo Kaplan e Norton (1997, p.104), nesse estágio, a empresa deve res-
ponder aos seguintes questionamentos: “Que tipos de benefício os clientes valorizarão nos 
produtos de amanhã? Como poderemos, através da inovação, oferecer esses benefícios ao 
mercado, antes dos nossos concorrentes?”.

Já o processo de operações, segundo estágio da cadeia de valor interna, resume-se à 
geração desses produtos e serviços e à sua oferta aos respectivos clientes. Nesse modelo 
proposto pelo Balanced Scorecard, apesar de sua relevância nos processos de produção 
e prestação de serviços, a excelência operacional surge como mais um dos componentes, 
em vez do mais decisivo, na realização dos objetivos financeiros e dos clientes.
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Quanto ao terceiro e último estágio da cadeia de valor, o serviço de pós-venda abordará o 
serviço ofertado ao cliente após a venda ou entrega de um produto ou serviço adquirido 
pelo cliente junto à empresa. Inclui garantia e conserto, correção de defeitos e devoluções, 
dentre outros. As empresas podem valorizar seus produtos e serviços oferecendo a seus 
clientes um serviço de pós-venda rápido e confiável, buscando sanar, ou minimizar, os 
inconvenientes ocasionados. 

2.1.4. Perspectiva de aprendizado e crescimento

Os objetivos e medidas da quarta e última perspectiva do BSC são desenvolvidos com 
a finalidade de orientar as organizações em seu processo de aprendizado e crescimento 
organizacional. A relevância dos objetivos dessa perspectiva se dá pelo simples fato de 
que os mesmos assumem o papel de vetores de sucesso frente aos resultados almejados 
nas demais perspectivas citadas anteriormente. Kaplan e Norton (1997), ao elaborarem 
o Balanced Scorecard, verificaram três categorias (vetores) principais na perspectiva de 
aprendizado e crescimento:

• Capacidades dos funcionários;

• Capacidades dos sistemas de informação;

• Motivação, e alinhamento.

A primeira, das três principais categorias (vetores) observadas pelos autores do BSC, na 
perspectiva de aprendizado e crescimento, trata das capacidades e habilidades dos fun-
cionários, e reflete afinco à revolucionária mudança de pensamento na era da informação 
em relação ao que prevalecia na extinta era industrial, ou seja, a atual filosofia gerencial de 
“como os funcionários podem contribuir para com a empresa”. Atualmente, diferentemen-
te da era passada, os funcionários são contratados em função da necessidade de capital 
intelectual (pensar) e não somente para executar trabalhos braçais.

O segundo vetor dos objetivos de aprendizado e crescimento procura enfatizar a necessi-
dade da excelência das informações para que os funcionários tenham um desempenho efi-
caz no ambiente competitivo contemporâneo. Surge, assim, a necessidade de um sistema 
de informações precisas quanto o relacionamento entre cada cliente com a empresa, bem 
como sobre os processos internos e das consequências financeiras ocasionadas a partir 
de suas decisões.

O terceiro e último vetor atenta para a relevância da motivação que, assim como as capa-
cidades (habilidades) dos funcionários, pode se mostrar necessária para se alcançar as 
metas estabelecidas nas perspectivas dos clientes e dos processos internos. Funcionários 
capacitados e com acesso a excelentes informações não contribuirão para que a empresa 
alcance os seus objetivos se não forem motivados a agir em prol dos interesses da empre-
sa. É focando no clima organizacional que o terceiro vetor dos objetivos de aprendizado e 
crescimento desenvolve a motivação e a iniciativa por parte dos funcionários.
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2.2. MAPAS ESTRATÉGICOS
Os mapas estratégicos têm como finalidade fornecer uma representação visual das rela-
ções de causa e efeito de uma organização (KAPLAN E NORTON, 2004). Através destas 
relações de causa e efeito são criados resultados desejados para a organização. A figura 4, 
abaixo, mostra as relações entre Estratégia, Balanced Scorecard e Mapa Estratégico.

Figura 4 Relação entre Estratégia, BSC e Mapas Estratégicos
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Razão da existência da organização
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Princípios norteadores

Visão
Descrição do futuro idealizado
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Mapa Estratégico
Representação gráfica dos objetos estratégicos

Balanced Scorecard
Objetivos estratégicos, metas indicadores, iniciativas
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Medidas de desempenho para todos os departamentos/indivíduos alinnhados com as metas

Sistema de Informação Estratégica
Integração entre o BSC e os processos

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2004).

Segundo Kaplan e Norton (2000), o mapa estratégico do Balanced Scorecard explicita a hi-
pótese da estratégia, e cada indicador se converte em parte integrante de uma cadeia lógica 
de causa e efeito que conecta os resultados almejados da estratégia. O mapa estratégico 
descreve o processo de transformação de ativos intangíveis em resultados tangíveis para 
os clientes e, por conseguinte, em resultados financeiros. Essa ferramenta fornece aos 
executivos um referencial para a descrição e gerenciamento da estratégia.

Desta forma, verifica-se, no mapa estratégico, que a responsabilidade social dentro e fora 
da organização contribui para o alcance dos objetivos em todas as demais perspectivas do 
Balanced Scorecard, e a promoção do desenvolvimento profissional, através da elaboração 
de um plano de cargos e salários e realização de cursos e treinamentos, pode contribuir 
para a obtenção de uma mão-de-obra melhor qualificada, que poderia auxiliar na produção 
de bens e serviços com qualidade superior, maior valor agregado e inovações, que por sua 
vez, contribuiriam para elevar o grau de satisfação dos clientes no que diz respeito à qua-
lidade dos produtos e serviços fornecidos, sendo que clientes satisfeitos, normalmente, 
elevam as vendas, consequentemente, aumentam o retorno sobre o investimento.

Prosseguindo com a construção do Balanced Scorecard, o Mapa Estratégico apresentará 
um conjunto de objetivos estratégicos equilibrados em diversas perspectivas, interligados 
por relações de causa e efeito e medidos por indicadores de desempenho.
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3. METODOLOGIA
Segundo Lakatos (1986), o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento po-
pular é o modo adotado para transmiti-lo. O conhecimento científico é adquirido de ma-
neira racional através da adoção de procedimentos científicos. O conhecimento popular é 
transmitido de geração para geração com base na imitação pessoal vivida.

Para a pesquisa foi adotada a metodologia qualitativa, que segundo Menga (1986, p.18) 
“é o que se desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano 
aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. Apesar de 
essa metodologia dispensar o emprego de métodos e técnicas de estatísticas, porém, em 
nenhum momento diminui a relevância dos dados apurados. De acordo com a afirmação 
de Silva e Menezes (2000, p. 20): “O ambiente natural é a natural fonte de dados e o pes-
quisador é o instrumento chave”.

Caracteriza-se como estudo de caso que tradicionalmente se identifica com a metodologia 
qualitativa e que se caracteriza pela atenção especial com questões que podem vir a ser 
conhecidas por meio de casos. Ainda, segundo Triviños (1987, p.133), o estudo de caso 
“é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”.

A pesquisa teve foco exploratório e descritivo, que segundo Gil (2002, p. 41): “[...] tem 
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a constituir hipóteses”. Para a coleta dos dados serão utilizados os se-
guintes instrumentos de coleta: a observação espontânea, entrevista não estruturada e 
referenciais teóricos.

A escolha do primeiro instrumento de coleta, observação espontânea, se deu em função 
de ser a mais usada nos estudos exploratórios pelo fato de o pesquisador não utilizar 
técnicas especiais ou fazer perguntas diretas ao recolher e registrar fatos da realidade. Da 
mesma forma, a entrevista não estruturada (livre), segundo instrumento de coleta a ser 
optado, permite ao entrevistador a liberdade para desenvolver cada situação conforme 
considerar mais adequada. A escolha do terceiro e último instrumento de coleta dos dados, 
referenciais teóricos, deram-se em função da necessidade de se conhecer os resultados 
de pesquisas já realizadas acerca do tema pesquisado e a disponibilidade desse material. O 
universo pesquisado foi a MPE Natal Rigor Aluguéis de Roupas e Fantasias Ltda. A escolha 
da empresa se deu pela facilidade de acesso às informações por parte dos pesquisadores.

4. O ESTUDO DE CASO
Inicialmente, cabe ressaltar que a organização objeto do estudo considera estas informa-
ções sigilosas, não permitindo a totalidade da divulgação no contexto deste artigo. Assim, 
alguns elementos foram suprimidos. As informações ora relatadas, portanto, tomarão por 
base apenas aquelas relacionadas à construção do mapa estratégico, entendidas como não 
comprometedoras, pela gerência da empresa. Por isso, as informações apresentadas se 
referem apenas a uma parte do mapa e do painel, buscando ilustrar o processo de implan-
tação do Balanced Scorecard na referida empresa. 
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Inicialmente a empresa não tinha visão de futuro e estratégia claramente definidas e, assim, 
os pesquisadores tiveram que definir algumas tarefas de forma a permitir a elaboração do 
mapa, as quais serão detalhadas a seguir:

Tarefa 1 – Definição do desenho do BSC – entrevista com os gestores, análise de tendên-
cias do mercado, elaboração da matriz de SWOT (pontos fortes, pontos fracos, ameaças 
e oportunidades), seleção da unidade organizacional na qual será implantado o primeiro 
mapa estratégico, identificação das relações entre as diversas unidades organizacionais e 
a organização objeto do estudo (figura 5).

Figura 5 Definição do Desenho do BSC
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Fonte: Autores, 2012.

Tarefa 2 – Definição dos Objetivos Estratégicos – realização de uma série de reuniões com 
principais gestores do negócio, seguido de oficinas de trabalho para obtenção do consenso 
quanto aos objetivos estratégicos definidos com a finalidade de criar um mapa com seus 
objetivos estratégicos, causas e interrelacionamentos (figura 6).

Figura 6 Definição dos Objetivos Estratégicos
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Fonte: Autores, 2012.

Tarefa 3 – Definição das Medidas Estratégicas – reuniões com subgrupos para definição 
dos indicadores para cada objetivo estratégico e instrumentos de coletas das informações 
para alimentar o BSC (figura 7).

Figura 7 Definição das Medidas Estratégicas
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Fonte: Autores, 2012.

Tarefa 4 – Desenvolvimento do Plano de Implementação – Reunião executiva para definição 
de plano de ação, identificação das ações, tarefas e respectivos responsáveis pela execu-
ção das metas, prazos e cronogramas de avaliação (figura 8).
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Figura 8 Desenvolvimento do plano de implementação
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A Natal Rigor é uma rede de lojas que atua no segmento de locação de roupas e fantasias 
há 26 anos. Teve as suas atividades iniciadas no ano de 1986, na cidade de São Paulo, sob 
a denominação de Classic Rigor. Nove anos depois, portanto, há 17 anos, iniciava suas 
atividades em solo potiguar, na cidade do Natal, com a instalação de sua primeira loja no 
bairro de Lagoa Nova. 

Atualmente, dez (10) unidades de negócio compõem a rede Natal Rigor, onde oito (8) uni-
dades estão inseridas no mercado local e as outras duas no estado vizinho da Paraíba, na 
capital João Pessoa e na cidade de Campina Grande. É uma empresa com uma estrutura de 
gestão totalmente familiar, na qual cada unidade possui, no mínimo, um membro familiar 
como sócio proprietário.

Entretanto, o referido trabalho está sendo desenvolvido especificamente na unidade da 
Av. Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova. Constituída há onze (11) anos, hoje essa unidade 
tem a sua estrutura organizacional formada por uma equipe de sete (7) funcionários e dois 
(2) sócios proprietários principais gestores do negócio, contando ainda com um serviço 
terceirizado de costura de roupas, conforme descrito no organograma a seguir (figura 9).

Figura 9 Organograma da estrutura organizacional da empresa
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Fonte: Autores, 2012.

Doravante, as entrevistas realizadas com gestores, colaboradores internos e clientes pos-
sibilitaram a orientação do Balanced Scorecard para a empresa pesquisada. Definiu-se que 
a Missão, Visão e Valores seriam as seguintes:

• Missão: oferecer serviços vocacionados aos nossos clientes, tendo uma relação 
íntegra com os nossos colaboradores visando ao seu desenvolvimento.
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• Visão: ser reconhecido no mercado de locação de roupas de festas e fantasias 
como uma marca forte, líder em inovação e profissionalismo.

• Valores: direcionada para resultados; comprometida; socialmente correta.

Nesta primeira fase, os gestores se mostraram confiantes com os primeiros resultados do 
trabalho e acreditam que a implantação do BSC trará ganhos significativos à gestão, com 
aumento da produtividade e consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados.

No entanto, os impactos mais imediatos percebidos pelos pesquisadores, a partir da cons-
trução do mapa estratégico nos moldes do BSC, foram: o melhor conhecimento da estra-
tégia da empresa por seus executivos e o conhecimento da importância do capital humano 
para geração de resultados positivos na prestação dos serviços oferecidos.

Após definida a missão, visão e valores, iniciou-se a fase de definição dos objetivos estra-
tégicos a partir da análise de SWOT, cujas informações foram suprimidas pelos motivos já 
explicitados no início da sessão. Em seguida, deu-se início à construção do mapa e BSC 
contemplando as quatro perspectivas sugeridas no trabalho de Kaplan e Norton (1997).

A construção do mapa estratégico partiu da definição do objetivo principal da empresa, que 
no caso da Natal Rigor (unidade Jaguarari) é o aumento da receita, prosseguindo-se com 
a identificação dos demais objetivos necessários para se alcançar o objetivo principal. O 
aumento da receita está diretamente atrelado ao aumento do faturamento.

Por sua vez, o aumento do faturamento dependerá do desenvolvimento da capacidade de 
atrair novos clientes e mantê-los comprando na empresa sempre. Entretanto, atrair e fide-
lizar clientes são objetivos que tão-somente serão colhidos mediante o cultivo de clientes 
satisfeitos, por exemplo, através de um atendimento de qualidade superior ao dos concor-
rentes potenciais.

Quanto à perspectiva interna, ficou definido que é necessário melhorar a aplicação dos 
recursos de marketing visando à maior acessibilidade dos clientes à propaganda da em-
presa, assim como a necessidade de inovação nos serviços ofertados para que se atenda 
aos objetivos da perspectiva de clientes.

Na perspectiva de aprendizado e crescimento, os objetivos definidos têm por função prin-
cipal atender aos objetivos definidos nas demais perspectivas citadas anteriormente, sendo 
eles: desenvolver a estrutura organizacional e as habilidades pessoais. O Balanced Score-
card, como ferramenta de gestão voltada para estratégia, evidencia a relevância de se ter 
uma estrutura organizacional sólida, com funcionários motivados e capazes de executarem 
as tarefas a eles confiadas de maneira precisa e clara.

Partindo dos pontos fracos da empresa, e buscando corrigi-los, é que se inicia a cons-
trução do Balanced Scorecard. Cada iniciativa adotada deve ter como principal finalidade, 
através da relação de causa e efeito do BSC, melhorar a situação vivida pela empresa na-
quela ocasião (quadro 1).
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Quadro 1 Proposta de Mapa Estratégico e BSC da Empresa Natal Rigor

MAPA ESTRATÉGICO

PERSPECTIVAS

FINANCEIRA

CLIENTES

PROCESSOS
INTERNOS

APARENDIZADO E
CRESCIMENTO

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS INVESTIMENTOS

BALANCED SCORECARD PLANO DE AÇÃO

Aumento da lucratividade
Aumento da receita

% no aumento
da lucratividade

% no aumento da receita

20% de crescimento anual
10% de crescimento anual

Atrair e reter clientes
Aumentar a satisfação

do cliente
Melhorar o atendimento 

Nº de clientes atuais e novos
% de clientes satisfeitos

Nº de reclamações

Aumentar 10%  ao ano
70% de clientes satisfeitos

Reduzir em 75%

Programa de fidelização

dos clientes

Programa de qualidade

Insentivo a sugestões e críticas

Melhorar aplicação dos
recursos de marketing

Criação e inovação
nos serviços

Nº de clientes com acesso
a propaganda

Estoques atualizados de acordo
com as tendências

70% dos clientes
50% do estoque

Pesquisa de avaliação
dos efeitos das propagandas

Utilizar serviço de
consultoria de moda

Desenvolver a
estrutura organizacional
Desenvolver habilidades

pessoais

Programa
varejo fácil - SEBRAE

Nº de funcionários
em treinamento

Melhorar em 50%
a estrutura organizacional

30% do número de
funcionários

Implantação do programa
Programas de treinamento

e capacitação

R$ XX
R$ XX

R$ XX
R$ XX

R$ XX
R$ XX

R$ XX
R$ XX
R$ XX

Fonte: autores, 2012.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho demonstrou a viabilidade para a implantação do Balanced Scorecard 
em empresa de pequeno porte. Os principais estudos desenvolvidos a respeito da implan-
tação do BSC estão voltados para as grandes organizações. A partir dos estudos sobre as 
características das pequenas empresas e do BSC, pôde-se criar um procedimento aplicável 
às pequenas empresas e, ainda, traduzir, na prática, a utilização de tal procedimento a fim 
de mostrar os benefícios que o Balanced Scorecard pode trazer para estas organizações.

Os objetivos inicialmente propostos foram atingidos e a metodologia mostrou-se adequada. 
Conclui-se que os principais benefícios que podem ser alcançados através da implantação 
do BSC estão diretamente ligados a fornecer à gestão um melhor conhecimento de suas 
orientações estratégicas, criando oportunidade de um conhecimento sistemático acerca do 
negócio e das iniciativas necessárias ao atingimento dos objetivos estratégicos delineados.

Por fim, valem destacar como contribuições deste trabalho acadêmico para as MPE’s, a de-
finição dos passos necessários à concepção do mapa estratégico, desenvolvidos ao longo 
do estudo. Na medida em que as MPE’s enfrentem dificuldades similares às observadas no 
caso da empresa pesquisada, os referidos passos (tarefas) podem ser de grande valia para 
definição de objetivos estratégicos, e otimização de iniciativas estratégicas.
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Como sugestão para estudos futuros, propõe-se à academia fazer uma análise comparativa 
do BSC com outras metodologias de alinhamento estratégico que contemplem perspecti-
vas financeiras e não financeiras e sua adequação ao contexto das MPE’s.

“Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional 
Fatores de Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT 
– Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do Projeto: FCOMP-01-0124-
FEDER-022674”;
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Resumo: Esta pesquisa visa identificar que fatores relacionados às atividades de gestão de esto-
que com utilização das ferramentas da filosofia lean levam a obtenção de vantagem competitiva, 
em termos de giro de estoque, lead time de entrega, acurácia e perdas. Para tanto, foi desenvolvi-
do um estudo de caso numa empresa do ramo de metais sanitários. Para coletar os dados, foram 
realizadas entrevistas pessoalmente com os gerentes das áreas de Logística, de Processo e de 
Planejamento e Controle da Produção. Observou-se que, a gestão do estoque lean depende do 
afinamento de uma série de atividades (diretamente relacionadas à gestão do estoque ou não), 
em praticamente toda organização, e isso não é simples. A empresa foco do trabalho conseguiu 
reduzir custos de produção e melhorar a qualidade dos seus produtos com a implantação do lean.

Palavras-Chave: Lean Manufacturing. Logística. Vantagem Competitiva.

LEAN MANUFACTURING: A CASE STUDY OF ITS 
APPLICATION IN THE METAL FITTING COMPANIES

Abstract: This research aims to identify factors related to the activities of inventory management 
using the tools and leads to gaining competitive advantage in terms of inventory turnover, delivery 
lead time, accuracy and losses. In it, we developed a case study on a company in the business of 
metal fittings. To collect the data, interviews were conducted in person with managers in the areas of 
logistics and Process Planning and Production Control. It was observed that, the lean inventory ma-
nagement depends on some of activities (directly related to the management of stock or otherwise) 
in almost every organization and it is not simple. The business focus of the work was able to reduce 
production costs and improve the quality of their products with the implementation of lean.

Keywords: Lean Manufacturing. Logistics. Competitive Advantage.
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1. INTRODUÇÃO
A partir da década de 70, ocorreram mudanças nos sistemas de produção. Os antigos 
modelos Keynesiano e Fordista começaram a serem questionados pelos princípios neoli-
beralistas e, então, foram desenvolvidos modelos de produção flexível. A globalização da 
economia e as facilidades da informação acabaram acirrando a disputa por mercados, pro-
movendo grande evolução tecnológica e uma intensa procura por novas propostas de pro-
cessos produtivos, produtos e sistemas gerenciais. Estas alterações de mercado decorren-
tes da forte presença de competidores oriundos de outros setores ou regiões geográficas 
forçaram as empresas a se capacitarem a enfrentar os desafios de uma nova concorrência.

As empresas entenderam que o seu sucesso em muito dependia da forma pela qual o seu 
bem ou serviço era percebido pelo seu cliente. Os gestores sentiram-se pressionados a 
rever sua estratégia de mercado, elaborando planos de mudanças para acompanhar as 
novas exigências de competitividade. A qualidade e o custo não poderiam mais ser vistos 
como fatores excludentes, mas sim como elos que precisavam de integração para permitir 
a sobrevivência e continuidade da própria organização.

Estimulados pela grande opção de produtos concorrentes, os consumidores tornaram-se 
cada vez mais exigentes, forçando as organizações na direção da procura por competên-
cias que viessem a romper com as rígidas relações da curva tradeoff (curva de definição 
da relação de troca entre duas variáveis, por exemplo: custo x qualidade). Neste sentido, as 
empresas que introduziram em suas linhas o Sistema Toyota de Produção (STP) ou como 
foi denominado no ocidente, lean manufacturing (manufatura enxuta), conseguiram de 
certa forma ganhos que promoveram um aumento de produtividade, melhoria da qualidade 
e redução de custo, estabelecendo um novo paradigma de estratégia competitiva, muito 
mais relacionada aos critérios qualificadores e ganhadores de pedidos, rompendo de vez 
com a relação da curva tradeoff. 

O conceito de lean e manufatura enxuta foi usado para definir a filosofia de gestão criada pela 
montadora de automóveis, Toyota. Antigos conceitos de administração fechada, com coman-
do-e-controle, preconizados por Taylor e Fayol, antes tidos como máximas da produção em 
massa, foram trocados por uma visão participativa de autocontrole e responsabilidade.

Muito embora inúmeras organizações já tenham superado as dificuldades dos impactos 
inicias da globalização e de certa forma se ajustado à nova realidade, parece não atingi-
rem nunca o patamar ideal da relação custo x qualidade. Os efeitos da nova era de com-
petitividade são crescentes e parecem infindáveis, levando-as a permanente procura por 
melhorias, conforme preconiza a própria ferramenta kaizen da filosofia lean, que promove 
a constante procura por melhorias para o melhor atendimento ao cliente. Sempre existe 
algo a ser melhorado, agregando mais valor ao bem ou serviço. As grandes metas a serem 



98

Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

atingidas são o custo zero e o zero defeito. Naturalmente isso é utopia, e situa-se na ordem 
do ideal a ser aproximado.

Por conta disso, muito se tem feito com a finalidade de aperfeiçoar os sistemas produtivos, 
incentivando a introdução de ferramentas de controle que abrangem as diversas etapas 
da cadeia produtiva, sempre objetivando a eliminação das atividades que não agreguem 
valor ao produto final. A gestão do estoque lean com seu sistema just in time (produzir 
e entregar bens no momento exato em que são necessários) é uma forma de se eliminar 
os desperdícios, reduzir custos e melhorar a qualidade. Porém, para muitas organizações 
que já adotaram a filosofia lean na linha de produção, o gerenciamento dos estoques ainda 
não parece muito claro. Chegar ao just in time, principalmente quando se envolve fornece-
dores externos, na verdade, é uma atividade complexa e revestida de uma série de ações 
conjugadas e interdependentes de todos os envolvidos. Muitas empresas que adotaram a 
filosofia de produção enxuta fazem a gestão de seus estoques de forma tradicional, pelo 
MRP (Material Requirements Planning – planejamento das necessidades de materiais). 

Em Prahalad e Hamel (1990), entende-se que uma competência central (core competence) 
deve ser de difícil imitação para os concorrentes. E ela será difícil se for um conjunto com-
plexo e harmonizado de tecnologias individuais e habilidades produtivas.

A difícil visibilidade do complexo gerenciamento do estoque lean pode se dar em função 
da necessidade de uma perfeita comunhão de ações, que envolvem muitos aspectos cultu-
rais, entre produtores e fornecedores. É preciso a convergência e o sincronismo de ações 
para o gerenciamento das entregas e dos recebimentos dos materiais no momento certo, 
na hora exata e na quantidade necessária ao seu funcionamento. Este fato faz com que as 
organizações tenham muita dificuldade na sua implantação. Não é fácil para uma empresa 
transpassar suas barreiras e modificar uma cultura organizacional enraizada para influen-
ciar seus fornecedores a participarem de um relacionamento lean entre ambos.

A obtenção de vantagem competitiva na gestão de estoque significa implantar um conjun-
to de aprendizados coletivos na organização, especialmente como se coordena diversas 
destrezas produtivas e gerenciais e integram várias vertentes de tecnologia, bem como o 
envolvimento, a comunicação e o profundo comprometimento para trabalhar através das 
fronteiras da organização de forma a se atingir o estado da arte no atendimento às de-
mandas do consumidor. Estas ações quando alinhadas à estratégia global da organização 
contribuem para a concretização de sua estratégia.

Neste contexto, a gestão da logística do estoque é hoje uma fonte rica para exploração es-
tratégica e obtenção de vantagens competitivas através da supressão dos desperdícios, e a 
redução de custos, conforme preconiza a filosofia lean. Sobre isso Gaunt (2006) mencio-
nou que a armazenagem e a operação de distribuição são relativamente simples sob a pers-
pectiva operacional, e pode ser esta a razão pela qual elas frequentemente são desprezadas 
no que se refere às aplicações dos conceitos lean. Contudo, apesar da sua simplicidade, 
frequentemente existe uma oportunidade significante para redução de custos.

Neste sentido, a questão de pesquisa relativa a este artigo se resume em saber: Que fatores 
relacionados às atividades de gestão de estoque com utilização das ferramentas da fi -
losofi a lean levam a obtenção de vantagem competitiva, em termos de giro de estoque, 
lead time de entrega, acurácia e perdas?
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Este trabalho se encontra dividido em quatro partes, além desta introdução. A segunda 
contempla as plataformas teóricas da pesquisa. Na terceira são apresentados os aspectos 
metodológicos. A quarta analisa os achados da pesquisa, enquanto a última apresenta as 
considerações finais.

2. A FILOSOFIA LEAN
Após a segunda guerra mundial, os japoneses da Toyota sentiram a necessidade de re-
organizar seu parque industrial, com a finalidade de otimizar a utilização de seus parcos 
recursos produtivos para competir com a indústria de veículos norte americana que invadia 
o Japão. Foi necessário que eles desenvolvessem uma nova ordem de gestão produtiva 
que propiciasse a redução de seus custos e os permitisse competir com os altos índices 
de produtividade gerados pelos grandes volumes de produção dos EUA. Para compensar a 
baixa escala de fabricação, lançaram-se firmemente no propósito de reduzir os custos to-
tais de produção, eliminando desperdícios de produzir bens com valores não reconhecidos 
pelos clientes (WOMACK; JONES, 1996). 

Este processo de enxugamento ficou conhecido no ocidente por lean manufacturing (ma-
nufatura enxuta) a qual representava mais que simples regras de gestão. Pela sua abran-
gência forçou a mudança cultural em muitas organizações, trazendo uma nova filosofia de 
gestão organizacional (WOMACK; JONES; ROSS, 2004).

O termo lean (enxuto, magro) foi primeiramente utilizado por John Crafick, pesquisador 
do MIT (Massachussetes Institute of Technology) para definir o novo sistema de produção 
idealizado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno da Toyota, que consumia menos de tudo (esforço 
humano, espaço físico, investimento em ferramentas, menos tempo de desenvolvimento 
e de produção), comparativamente com o sistema de produção convencional. A filosofia 
lean, por ter sido primariamente desenvolvida na Toyota, também é conhecida como Siste-
ma Toyota de Produção, ou simplesmente STP.

Apesar de ter como mote principal aparentemente simples tarefa de eliminar desperdícios, 
na verdade tal filosofia impõe uma mudança radical na forma de se encarar a organização 
industrial, pois seus tentáculos percorrem toda a empresa com o mesmo propósito, porém 
utilizando diferentes formas de agir.

Muitos são os tipos de desperdícios, ou perdas que assolam os sistemas produtivos. No 
ambiente lean elas são identificadas e abolidas como forma de somente permitir no sistema 
o que gere valor à cadeia de produção. Shingo (1996) e Ohno (1997) mencionaram existi-
rem sete grandes perdas a serem eliminadas no STP: (i) perdas por superprodução; (ii) per-
das por transporte; (iii) perdas no processamento em si; (iv) perdas por fabricar produtos 
defeituosos; (v) perdas no movimento; (vi) perdas por espera; e, (vii) perdas por estoque.

A ideia básica de somente agregar ao produto o valor que é reconhecido pelo cliente, eli-
minando os desperdícios, induz a um sistema de produção orientado a atender às neces-
sidades do cliente. Produz-se somente o que foi pedido. O sistema como um todo trabalha 
sem excessos, praticamente não há estoques de produtos acabados, os WIP (work in 
process - estoques de produtos em processo) são reduzidos ao mínimo para atender às 
demandas imediatas do elo superior da cadeia produtiva. Nos sistemas produtivos lean, a 
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grande meta é a produção em lotes unitários de bens. Porém produzir lotes unitários pode 
não significar produzir somente um produto por vez, mas sim em lotes econômicos de pro-
dutos agrupados de modo a atender o tempo takt (tempo necessário para produzir um item 
do produto, de forma a atender a produção planejada para as horas disponíveis do dia).

No sistema de produção em massa, com frequência os equipamentos são exigidos a produ-
zir na plenitude de sua capacidade, independente da demanda, com isso, rotineiramente os 
elos dos canais de distribuição ficam abarrotados de produtos acabados, de componentes e 
de matéria-prima, tornando os sistemas pouco flexíveis e propensos a operações de vendas 
com descontos para promover os descartes de produtos com baixa demanda. A produção 
é muito pouco orientada pelas reais necessidades do consumidor. Produz-se para atender à 
relação custo-benefício da melhor maneira possível, sempre na ótica da organização.

No conceito da filosofia lean, o gerenciamento dos estoques dentro e fora da empresa deve 
ser capaz de atentar a todas as percepções de valor do cliente, além de ser concomitante-
mente norteado pelas implicações operacionais envolvidas no fluxo do processo de ma-
nufatura dos bens e sempre produzindo o que é vendido e comprando o que é necessário 
para atender a sua demanda.

O STP (Sistema Toyota de Produção) está associado ao sistema de puxar a produção (pull 
culture), ou seja, as demandas são sequenciadas na ordem do último para o primeiro elo 
do fluxo produtivo. A produção somente ocorre na quantidade e no tempo solicitado pelo 
elo de montante. Tubino (1997) diz que “Puxar a produção significa não produzir até que o 
cliente (interno ou externo) de seu processo solicite a produção de um determinado item.”

Uma das grandes vantagens da logística lean é que sendo esta orientada por um sistema 
puxado de produção, proporciona uma forma muito mais visível e imediata de controle, de 
seus estoques, seja de WIP ou de produto acabado. As quantidades destes estoques ten-
dem a valores mínimos. Womack, Jones e Ross (2004) mencionam ter encontrado pilhas 
de estoques, às vezes para semanas, próximas a cada estação de trabalho na fábrica da 
GM em Framingham, EUA, típica produtora em massa, além de uma enorme área atulhada 
de carros acabados cheios de defeitos, enormes estoques de carrocerias acabadas aguar-
dando pintura e gigantescos estoques de peças ainda por serem distribuídas pela fábrica. 
Em contrapartida, na fábrica da Toyota em Takaoka, Japão, produtora lean, próximo a cada 
estação de trabalho havia estoque apenas para pouco menos de uma hora de trabalho e 
quase não havia área de reparos. Womack, Jones e Ross (2004) citam ainda que pratica-
mente não existiam estoques entre a área de soldagem e a área de pintura, e entre esta e a 
montagem final. E simplesmente não havia almoxarifado de peças.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Procurar-se-á neste trabalho, por meio de um corte transversal no tempo, entender que 
fatores aplicados à gestão de estoques baseados na filosofia lean, poderiam converter-se 
em diferencial estratégico e contribuir para a estratégia global da organização. Bowditch e 
Buono (l992) entendem que cabe ao pesquisador científico conhecer tanto quanto possível 
o porquê dos fatos, o que causou os fatos e que fatores estão relacionados a eles.

Gil (1991) entende ser muito difícil estabelecerem-se os limites de qualquer objeto social e 
definir as quantidades de informações necessárias a se estabelecer o pleno conhecimento 
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do objeto delimitado. Não obstante esta dificuldade, procurou-se trabalhar com clareza e 
precisão para que os limites deste estudo fiquem bem claros para o leitor (TRIVIÑOS, 1992).

Este trabalho adotou o design de estudo de caso simples, tendo como unidade básica de 
análise uma organização do ramo metal-mecânico, como guia para investigar o processo 
de coletar, analisar e, interpretar observações (YIN, 2004). Para Yin (2004) um estudo de 
caso é uma investigação empírica que: investiga um fenômeno contemporâneo dentro do 
seu contexto à vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não são claramente definidos. Segundo Yin (2004), o estudo de caso é a estratégia esco-
lhida ao se examinarem acontecimentos contemporâ neos, porém quando não se podem 
manipular comporta mentos relevantes. Este método se utiliza de duas fontes de evidência: 
observação direta e série sistemática de entrevistas. De acordo com Roesch (1999), exis-
tem três características essenciais em um estudo de caso. A primeira característica é que 
o estudo de caso verifica fenômenos em profundidade dentro de seu contexto. A segunda 
é especial mente adequada ao estudo de processos organizacionais. Como terceira caracte-
rística o estudo de caso explora fenômenos com base em vários ângulos. 

A entrevista é uma das principais fontes de dados para estudos de caso. Neste trabalho foi rea-
lizada pesquisa exploratória e descritiva, com o objetivo de coletar os dados primários referen-
tes aos índices de desempenho da gestão de estoques da empresa Y. O estudo é exploratório 
porque não tem ainda estudo suficiente da empresa, para gerar hipóteses para sua realização. 

A população desta pesquisa será a empresa Y, produtora de metais sanitários destinados 
a todas as classes sociais, porém mais reconhecida por atender às classes “A” e “B”. Ela é 
líder de mercado em seu segmento, com mais de 3200 produtos e cerca de 1200 funcioná-
rios. Exportou nos últimos 3 anos, cerca de 20% de sua produção para praticamente todos 
os continentes. A escolha da empresa foi por conveniência.

3.1. DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS 
E OPERACIONAIS
Gil (1991) entende definição constitutiva (DC) como a definição teórica de um termo, ou 
seja, é a definição conceitual encontrada na forma do dicionário. Kerlinger (1980) entende 
que uma definição operacional (DO) atribui sentido a um constructo ou variável especifi-
cando as atividades ou operações necessárias para medi-lo ou manipulá-lo. O Quadro 1 
ilustra a definição constitutiva e operacional dos termos relacionados a esta pesquisa:

Quadro 1: Definições Constitutivas e Operacionais.
Termo Defi nição Constitutiva Defi nição Operacional

G
ir

o 
de

 
es

to
qu

e É a quantidade de vezes que o estoque é processado ou 
consumido durante o período de tempo avaliado, ou seja, 
sua rotatividade (MARTINS; ALT, 2004).

Sua avaliação foi conseguida por meio da 
análise das entrevistas com os gerentes e será o 
resultado percentual do aumento do número de 
vezes que o estoque WIP foi processado.

A
cu

rá
ci

a 
do

 e
st

oq
ue

A acurácia do estoque indica o grau de precisão da 
formação do estoque para atender às demandas, 
sendo um indicador da qualidade e confiabilidade da 
informação existente nos sistemas de controle (Lustosa 
et al , 2008).

Sua avaliação foi conseguida por meio da 
verificação do número de interrupções da 
produção por falta de componentes. Os dados 
foram obtidos das entrevistas com os gerentes 
e será o resultado da melhoria percentual da 
acurácia nos estoques de WIP.
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P
er
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s 

do
 e

st
oq

ue
São as perdas que ocorrem em função da obsolescência, 
de furtos ou da falta de qualidade dos itens produzidos e 
estocados (Lustosa et al , 2008).

Sua avaliação foi conseguida por meio da análise 
das entrevistas com os gerentes. As perdas foram 
verificadas através de índices que representam a 
proporção de perdas relativa a uma quantidade 
total de estoque. Este trabalho se propõe a 
comparar as perdas do estoque antes e depois da 
aplicação do lean.

Le
ad

 ti
m

e 
de

 e
nt

re
ga

É o somatório de todos os tempos consumidos desde 
o recebimento do pedido de venda até a entrega da 
produção do bem ao cliente, ou seja, o período de 
tempo entre o início e o fim das atividades, de produzir e 
entregar o bem (SHINGO, 1996).

Sua avaliação foi conseguida por meio da análise 
das entrevistas com os gerentes. As alterações do 
lead time de entrega, antes e depois da aplicação 
do lean foram conferidas em termos de valor 
percentual.

Va
nt

ag
em

 
co

m
pe

tit
iv

a São as peculiaridades que conferem a diferenciação a 
uma empresa por entregar mais valor sob o ponto de 
vista dos clientes, diferenciando-se positivamente da 
concorrência e, por isso, obtendo vantagens sobre ela 
(PORTER, 1980).

A existência de vantagem competitiva foi 
verificada pela diferenciação de produtos e 
serviços oferecidos pela empresa em relação à 
concorrência. Sua avaliação foi conseguida por 
meio da análise das entrevistas com os gerentes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2. COLETA DOS DADOS
Yin (2004) indica que se devem realizar entrevistas para coletas de dados primários nos estu-
dos de caso, por ser possível com este processo um maior aprofundamento nos questiona-
mentos a serem respondidos. Primeiramente foi feita pesquisa exploratória com o gerente de 
logística a fim de conhecer a organização internamente e verificar a validade da pesquisa nesta 
empresa, bem como viabilizar a elaboração do questionário (Apêndice A), base das entrevistas 
semi-estruturadas a serem feitas posteriormente, como sugerido por Triviños (1992).

Em uma segunda etapa, para o desenvolvimento do trabalho com o máximo entendimento 
dos objetivos específicos, foram elaboradas mais de 40 questões para as entrevistas. Po-
rém, como por natureza, o estudo de caso é de perfil não estruturado ou semi-estruturado, 
muitos pontos que vieram à tona durante as entrevistas foram explorados pelo entrevis-
tador, saindo propositadamente do roteiro pré-estruturado para uma associação livre de 
ideias. O roteiro pré-estruturado foi montado baseado em entrevista piloto ao gerente de 
logística e constou de 3 tipos de perguntas: (i) de ordem geral, para conhecimento do 
estágio de aplicação do lean; (ii) de ordem técnica, para constatação das técnicas usadas 
nas atividades relativas à gestão de estoques; e, (iii) de ordem de dados quantitativos, para 
verificar as repercussões do emprego do lean.

Todos os dados de ordem quantitativa foram tomados baseando-se em período de um ano 
(2008). As entrevistas foram feitas pessoalmente em três encontros, com os gerentes das 
áreas de Logística, de Processo e de Planejamento e Controle da Produção. Os três geren-
tes foram escolhidos por serem líderes disseminadores do STP pela organização e tiveram 
treinamentos diversos no ambiente lean, inclusive no Lean Institute do Brasil. Todas as 
respostas foram registradas em gravador portátil e as pequenas dúvidas restantes após 
análise das entrevistas foram esclarecidas via correspondência e-mail.
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4. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Esta seção ilustra os achados obtidos com a pesquisa. Primeiramente, apresenta-se a ca-
racterização do setor e da empresa foco do estudo de caso. Após isso, apontam-se os 
processos e rotinas de melhorias, e, por fim, a análise das entrevistas realizadas.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR E DA 
EMPRESA FOCO DO TRABALHO

No Brasil, existem cerca de 150 empresas produtoras de metais sanitários, sendo 80% 
sediadas no Estado de São Paulo. O mercado de metais sanitários está inserido no setor 
de construção civil e movimenta, anualmente, cerca de US$ 1,5 bilhão anualmente (ISTO É 
DINHEIRO, 2011). A Itália é o país líder mundial em design e vendas de metais sanitários. 
Possui estrutura produtiva descentralizada e utilização intensiva de capital, equipamentos 
automatizados, baixa utilização de mão-de-obra e grandes escalas de produção. 

O segmento de metais sanitários, no Brasil é caracterizado pela extrema verticalização do 
processo produtivo, inclusive com processos de fundição e galvanoplastia sendo realiza-
dos pela própria empresa. Sediada no sul do Brasil, com atuação nacional e internacional, 
a empresa Y é um dos principais fabricantes de metais sanitários da América Latina. 

4.2. PROCESSOS E ROTINAS DE 
MELHORIA NA EMPRESA Y

A empresa constatou que as definições (descrições) dos processos fabris do MRP, 
mesmo bem montadas e abrangentes, eram muito básicas e não serviam para o lean. 
Para que fosse possível o estabelecimento de um fluxo perfeitamente otimizado, aten-
dendo ao takt time, entenderam que precisavam de informações pormenorizadas de 
posicionamento do funcionário, da mão que pega a peça, quanto tempo a peça fica 
no teste, enfim, uma riqueza de detalhes que não era contemplada nas descrições de 
processos do sistema convencional. Porém ocorreu que depois de alguns meses de 
funcionamento da nova linha já otimizada, perceberam que os processos precisavam 
ser ainda mais bem detalhados, evidenciando a grande visibilidade do ambiente lean, 
propiciando o aprendizado contínuo.

Existe um plano de sugestões e melhorias que é uma ferramenta de melhorias, formaliza-
do por reuniões diárias de 5 minutos, feitas em cada célula, onde qualquer operador que 
visualize a solução de um problema ou a possibilidade de ganho possa relacioná-lo. As 
sugestões vão para um comitê que analisa sua factibilidade. Muitas mudanças pequenas 
ou grandes são implementadas a partir dessas sugestões, que podem gerar prêmios de até 
R$ 4.000,00 para o autor. 
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No início da implantação do lean, o número de problemas era grande. Nesta época foram 
montados flip charts (quadros estacionários com bloco de papel para anotações) no qual 
os funcionários poderiam fazer anotações de suas considerações que eram transmitidas ao 
grupo difusor do lean que analisava caso-a-caso e adotava as medidas corretivas necessá-
rias. Estes flip charts já não existem mais.

Atualmente as anotações das anomalias podem ser realizadas nos próprios quadros das 
células produtivas, que dispõem de espaço para os operadores relatarem problemas surgi-
dos na linha. Os operadores perderam o medo (oriundo do sistema de produção em massa 
repressor) de relatar problemas que por vezes vêm de outra área, porque ficou claro que 
o interesse não é levantar culpados, mas resolvê-los e impedir sua repetição, mas ainda 
existe certa dificuldade em vencer barreiras herdadas da produção convencional. 

4.3. O SISTEMA LEAN NA EMPRESA Y
Inicialmente, para os casos de produtos de baixa demanda, tentou-se montar uma estraté-
gia de produção hibrida lean/MRP com integração horizontal. Como rotina, calculava-se o 
MRP no domingo, porém, se na segunda-feira entrasse um pedido extra, embora o setor 
de faturamento e o programador da linha já tivessem conhecimento, o MRP era cego 
a ele. Então, para este pedido ser processado naquela semana, deveria ser introduzido 
manualmente no sistema. Isto gerava uma grande confusão para o operador, que muitas 
vezes parava a produção para perguntar qual produto fabricar primeiro: o solicitado por 
kanban ou por MRP. 

Assim, a empresa resolveu optar por produzir todos os produtos pelo sistema lean, por en-
comenda, na estratégia de tempo de resposta de manufatura make to order. Mesmo nestes 
itens, houve um ganho na conversão do MRP para o lean, comprovado pela eficiência do 
resultado na produção mais consistente de todos os itens vendidos.

Com o lean puro, este pedido extra é tratado como outro qualquer. Ele entra na rotina de 
produção com o kanban, imediatamente após o pedido de compra. Este fato trouxe uma 
grande melhora na qualidade de atendimento e na velocidade de informação. A produção 
está on line com a demanda de mercado.

Para a integração do lean com a cadeia de suprimentos, a empresa está implantando o 
PPCP (plano para cada peça). Neste plano, cada peça é estudada isoladamente. É feito o 
redimensionamento de embalagem e das quantidades de fornecimentos calculadas pelo 
tempo takt. O kanban enviado ao fornecedor é o mesmo do almoxarifado, múltiplo da linha 
de montagem. A empresa Y passou a enviar para o fornecedor os contentores padroniza-
dos para acomodação dos produtos, reduzindo os custos de embalagem do fornecedor, em 
contrapartida ele passou a organizar o pedido conforme os kanbans solicitados.

Com os fornecedores grandes, para os quais a empresa não representa muito, o relaciona-
mento vai continuar de forma tradicional. Nestes casos, o MRP trabalha integrado ao lean, 
em integração vertical.

Porém, a decisão de que volume de matéria-prima ressuprir não vem somente da previsão 
de vendas, mas, passa pela análise de fatores como: histórico de demanda dos últimos 
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4 meses; a política estratégica de composição de estoque para determinado item; a con-
fiabilidade do prazo de entrega do fornecedor; e a possibilidade de ganho em função de 
aumento ou diminuição de preços nos meses seguintes. 

Dentro da fábrica, o nível de implantação do lean já está bastante alto, porém o relacio-
namento externo com a cadeia de distribuição ainda não foi alterado. Os metais sanitá-
rios e fechaduras são os produtos que as revendas de materiais de construção mantêm 
estoques para o maior número de dias. Estes itens possuem uma grande diversidade de 
produtos, de todos os fornecedores, formando volumosos estoques, mantidos para a 
sustentação do nível de serviço ótimo ao consumidor final. A empresa Y teria condições 
de propor melhor integração com o varejista, mencionando que este não mais precisaria 
formar tanto estoque já que seu lead time de entrega de 85 a 88% dos itens é de 3 dias 
apenas, porém, a empresa vive o dilema de melhorar o relacionamento com a cadeia de 
distribuição, e ter de pagar o preço da redução temporária do seu faturamento. Oferecer 
aos varejistas prazos mais curtos de entregas, significa dizer que a revenda vai poder 
trabalhar com menos dias de estoques e com isso, pode ocorrer dela ficar muitos dias ou 
até meses sem efetivar novas compras de reposição até consumir seus estoques atuais, 
confiando nas entregas mais ágeis do fornecedor. Esta abstinência de compra seria muito 
danosa para a indústria. 

Liker e Meier (2007) entendem que educar o cliente para a cultura lean é um grande desa-
fio, pois ele é quem paga. No entanto, isso pode ser feito em pequenos passos, e, quando 
eles notarem os benefícios, desejarão aprender mais, e você se tornará ainda mais valioso 
para eles. A implantação da produção puxada, make to order, trouxe muitos benefícios, 
como a gestão visual do processo de fabricação: produtos produzidos fora das especifica-
ções são facilmente detectados e isolados, melhorando muito a qualidade de toda a linha 
e o lead time produtivo que em alguns setores, como usinagem, lixamento e polimento 
reduziram de 33 horas no MRP para 5 horas depois do lean, uma redução de mais de 150% 
do tempo inicial. 

O lead time de entrega da maioria dos produtos depois da implantação do lean foi reduzi-
do na ordem de 25%. Isto foi possível em função da redução do lead time produtivo, do 
aumento do giro do WIP, da redução de setups, associados a fatores como, redução das 
perdas por falta de qualidade, redução do número de itens do lote de processamento, eli-
minação do excesso de produção e a implantação do lean Office. 

4.4. GESTÃO DE ESTOQUES EM 
AMBIENTE LEAN NA EMPRESA Y
O Quadro 2 apresenta os fatores que levaram as diferenças da velocidade do giro do esto-
que antes e depois da implantação do lean, conforme entrevistas realizadas:
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Quadro 2: Tipos de Estoque e Respostas Obtidas.

Tipos de Estoque Respostas dos Entrevistados

Giro do estoque de 
matéria-prima 

Maior confiabilidade no processo de produção lean, integração da cadeia de suprimentos 
com lean e o milk run.

Giro do estoque de WIP 

Redução dos tempos improdutivos, como setup e preparação de máquina, disposição fabril 
em células produtivas com produção em fluxo, aproximação dos processos com redução das 
movimentações, eliminação do excesso de produção, redução do número de itens por kanban 
e a quantidade por contêiner, redução das perdas por falta de qualidade, melhor estudo de 
aspectos ergonômicos, redução do reprocessamento, maior confiabilidade no processo de 
produção lean.

Giro do estoque de 
produtos acabados 

Redução dos tempos de processamento, redução das perdas por falta de qualidade, redução 
do mix de produtos, maior confiabilidade no processo de produção lean, maior flexibilidade 
do sistema lean para se adaptar às novas demandas.

Fonte: elaborado pelos autores.

Nos três tipos de estoques, o que se notou foi a forte presença do mote eliminação dos 
desperdícios como fator primário para o aumento de seu giro. A composição do processo 
produtivo em fluxo JIT, trouxe o ganho do imediatismo, ou seja, da clara visão a atenção 
a uma demanda em especial. Como consequência a essa maior visibilidade, tem-se a me-
lhora de qualidade, pois itens com desvios de característica são identificados nas bases 
do processamento. Menos desvios de características, significam menos estoques, menos 
estoques, mais giros.

A utilização da filosofia lean removeu completamente a produção de bens baseada exclu-
sivamente no conceito contábil de amortização custo de recursos, sejam máquinas, equi-
pamentos ou mão-de-obra. Dessa forma, introduziu-se o entendimento que seria melhor o 
recurso ficar parado, caso não houvesse demanda, a produzir para estocar, reduzindo os 
estoques e contribuindo para aumento de seu giro. Na filosofia lean, por se manterem me-
nores volumes de WIP, em função do kanban, fica evidente que o giro deste estoque é mui-
to superior ao da produção em massa, trazendo mais visibilidade a todo o fluxo produtivo.

Ao longo da evolução do ambiente lean em uma organização, existe uma forte tendência 
de se procurar trabalhar com os menores lotes WIP possíveis. Para tal, existe uma busca 
pela redução de peças por kanban e a quantidade por contêiner, possibilitando ciclos mais 
frequentes de kanbans, aumentando o giro, flexibilizando a produção e movimentando o 
estoque através do processo com mais rapidez (LIKER; MEIER, 2007). 

Em relação aos fatores que levaram as diferenças da acurácia do estoque antes e depois da 
implantação do lean, percebe-se que muito embora não seja possível estabelecerem-se ín-
dices confiáveis destas diferenças, já que na empresa não há métrica estabelecida com esta 
finalidade, os três foram unânimes em afirmar que a melhora nestes quesitos foi grande, e 
se deu basicamente por conta dos fatores: (i) sistema puxado de produção com o kanban; 
(ii) redução do número de itens por lote de processamento; (iii) sistema de controle visual 
heijunka; e, (iv) implantação do lean office.

Estes fatores foram coletados nas entrevistas e na observação do panorama do chão de 
fábrica. Os entrevistados afirmaram que o maior responsável pelo aumento da acurácia 
dos estoques após o lean, foi a introdução de seu controle pelo kanban, tanto de estoque 
quanto de processamento. Assim, a produção controlada pelos pedidos dos clientes gera 
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estoque somente para atender às demandas imediatas. O kanban entra como ferramenta 
de controle visual que permite grande acurácia, já que diferentemente dos cardex (antigo 
sistema de controle por meio de fichas) ou planilhas de estoques computadorizadas, onde 
a acurácia do estoque dependia da precisão do lançamento, seu controle é imediato sobre 
um reduzido número de itens. Poder-se-ia fazer uma analogia do kanban a um sistema 
digital e o cardex ou planilha a um sistema analógico de controle. O lean office, favoreceu o 
processamento das informações dos pedidos de venda, agilizando o processo e permitindo 
menores lotes de processamento, fatores que indiretamente favorecem a acurácia.

Outros fatores analisados foram os que levaram as diferenças entre as perdas devido à obsoles-
cência e a falta de qualidade, antes e depois da implantação do lean. Segundo os entrevistados:

A empresa não tem os índices de redução de perdas. No entanto, suas perdas 
absolutas atuais foram reduzidas a valores insignificantes. Anteriormente ao 
lean, a empresa chegou a instituir metas de desmontagens de itens já obsoletos 
e reprocessamento de metais de R$ 500.000,00 mensais. Os principais fatores 
apontados como responsáveis pela redução das perdas são: (i) eliminação do 
excesso de estoque, com a produção somente do que é vendido; (ii) disposição 
fabril em células produtivas com produção em fluxo; (iii) kaizen e QT; e, (iv) 
confiabilidade no sistema lean de produção.

O fluxo puxado elimina os excessos de produção, evitando a formação de estoques de 
produtos acabados com finalidade a uma futura venda, que pode não acontecer. Antes do 
lean a empresa possuía grandes volumes de estoques de itens, que foram produzidos na 
tentativa de suprir uma futura demanda que acabou não ocorrendo, itens que se tornaram 
fora de linha por desaquecimento do interesse do consumidor.

A disposição dos recursos em células produtivas, produzindo pequenos lotes de processa-
mento facilita a quase imediata verificação da qualidade intrínseca do item. Os desvios de 
qualidade são analisados e discutidos nos programas kaizen, que após apontar as soluções 
introduzem novos padrões de processamento. O envolvimento de todos, no conceito da QT 
do lean é fundamental para atenção aos problemas de desvios de características dos bens.

Neste sentido, foram analisados os fatores que levaram a alteração do lead time de entrega 
depois da implantação do lean. Segundo os entrevistados:

O lead time de entrega sempre foi um ponto forte da empresa, mesmo antes do 
lean, porém, a custo de um elevado estoque de produtos acabados. Hoje em dia, 
eliminaram-se os estoques de produtos acabados e ainda assim consegue-se 
redução do lead time de entrega em alguns pontos. Grande parte dos bens tem 
nível de serviço de um dia, sendo que 85% dos itens são entregues em até três 
dias. Antes do lean o nível de serviço era de entrega de 85% dos produtos em 
3,5 dias. A empresa explorou esta redução a seu favor, reduzindo ainda mais 
o estoque de produtos acabados e enquanto conseguiu aumentar o nível de 
serviço ao cliente. Os principais fatores são: (i) redução dos tempos de proces-
samento; (ii) redução das perdas por falta de qualidade; (iii) redução do número 
de itens do lote de processamento; (iv) eliminação do excesso de produção; e, 
(v) implantação do lean office.

A redução do tempo de processamento com a diminuição dos tempos de setup, melhora na 
qualidade, otimização de processos e redução de movimentação são importantes fatores na 
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conquista da redução do lead time de entrega. Não se produzindo em excesso e com o nive-
lamento da produção, todos os itens podem ter o escalonamento produtivo de forma a mais 
rapidamente atender às demandas. Também o lean office em muito agilizou a tramitação 
do processo de pedidos de vendas. Neste sentido, foram analisados quais fatores levaram 
a diminuição das perdas devido à movimentação e transporte. Segundo os entrevistados:

Estas perdas, apesar de muito reduzidas com o lean, continuam sendo alvo de 
muitos trabalhos com meta a obter novos ganhos de redução, como a implan-
tação do milk run na cadeia de suprimento. A empresa não dispõe de índice 
real destas perdas, no entanto o ganho se traduziu em visível redução do lead 
time produtivo. Como principais fatores que levaram a diminuição das perdas: 
(i) disposição fabril em células produtivas com produção em fluxo; (ii) aproxi-
mação dos processos com redução das movimentações; (iii) melhor disposição 
ergonômica de ferramentas e componentes; e, (iv) integração da cadeia de su-
primentos com lean e o milk run.

Após a implantação das células produtivas, o que já trouxe uma grande eliminação de 
movimentação interna, houve forte preocupação na aproximação dos processos e no de-
senvolvimento de novos roteiros para redução das perdas de movimentação e transporte.

Durante as visitas à produção, pode-se notar a constante preocupação com a desobstrução 
e redução dos caminhos percorridos pelos itens. Também a constante procura por melho-
rias nas disposições de máquinas, equipamentos, ferramentas e componentes nas células 
produtivas, segundo aspectos ergonômicos, é muito focado, no sentido de dar conforto e 
facilitar as montagens dos bens. Assim, questionou-se quais fatores levaram a organização 
a adotar sistemas híbridos de gestão (Lean/MRP). Segundo os entrevistados:

A prática da gestão com o sistema híbrido lean/MRP no estoque de matéria-
-prima tende a diminuir, mas não acabar. Muito embora já haja o início da inte-
gração lean com alguns fornecedores, em sua maioria os ressuprimentos não 
são lean. A empresa trabalha com alguns itens importados e nacionais de for-
necimento complicado por diversas razões (distância de transporte, disponibili-
dade do produto, qualidade de entrega), que a obrigam manter o controle MRP 
operacional. Os principais fatores relacionados como causadores da gestão de 
estoque pelo MRP: (i) cadeia de suprimentos sem utilização dos recursos JIT 
e kanban do lean; (ii) falta de confiança nas entregas dos ressuprimentos; (iii) 
expectativa de repentino crescimento da demanda; (iv) falta de confiança na 
flexibilidade do sistema lean; (v) formação de estoque estratégico; e, (vi) como 
forma de garantir a continuidade do nível de serviço ótimo.

O modelo de gestão de estoque é reativo, com reposição por ponto de pedido. Na sua maio-
ria, ele é não enxuto (WANKE, 2008). Fica difícil se estabelecer relacionamento lean com elos 
da cadeia de suprimento não lean. Quando o fornecedor não pode garantir prazos de entrega 
JIT, com qualidade intrínseca assegurada, melhor garantir-se com estoques de segurança.

Como existe na empresa Y a preocupação com atenção ao prazo de entrega dos pedidos de 
venda, também há formação extra de estoques de matéria-prima para suprir um eventual 
aumento de demanda de produtos. Assim, os fatores relacionados às atividades de gestão 
de estoque lean da empresa Y podem levar a obtenção de vantagem competitiva são anali-
sados. Segundo os entrevistados:
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A perfeita gestão do estoque lean depende do afinamento de uma série de ativi-
dades (diretamente relacionadas à gestão do estoque ou não), em praticamente 
toda organização, e isso não é simples. A empresa Y conseguiu reduzir custos 
de produção e melhorar a qualidade dos seus produtos, este é um grande fei-
to conquistado com o lean. Porém, um dos grandes reflexos de ganho com a 
implantação do lean é a confiabilidade de entrega dos produtos dentro de curto 
espaço de tempo, ou seja, a redução do lead time de entrega. A empresa possui 
no prazo de entrega uma grande vantagem competitiva. Para eles, os principais 
fatores, relacionados à gestão de estoque lean que levaram a obtenção de van-
tagem competitiva no lead time de entrega são: (i) redução do número de itens 
do lote de processamento; (ii) aumento do mix diário processado; (iii) redução 
das perdas por falta de qualidade; (iv) redução dos tempos de processamento; 
(v) disposição fabril em células produtivas com produção em fluxo; (vi) apro-
ximação dos processos com redução das movimentações; (vii) montagem de 
CD (centro de distribuição) nos grandes centros de vendas; (viii) estrutura de 
remessa diária de produtos aos CDs; (ix) articulação de entregas diárias dos 
CDs para os clientes; e, (x) implantação do lean office.

Muito embora o processo de melhorias na implantação seja infindável, note-se que a Toyo-
ta ainda hoje “está lutando para chegar ao máximo” (LIKER; MEIER, 2007), os progressi-
vos ganhos de eficiência e eficácia nos processos trazem o estabelecimento de vantagens 
competitivas nos respectivos setores que obtiveram sucesso de implantação.

Porter (1996) menciona que o desempenho de atividades operacionais alinhadas com a es-
tratégia corporativa, de forma mais eficiente e eficaz do que os concorrentes é um requisito 
primário para a sobrevivência da empresa, possibilitando a obtenção de vantagem com-
petitiva sustentável. Sendo assim, ter o melhor lead time de entrega do segmento, é obter 
vantagem competitiva. Em um mercado disputado, com produtos de fácil substituição. A 
disponibilidade imediata do produto nas revendas sustenta a oportunidade de venda. 

A gestão do estoque bem equilibrada, com atendimento de 85 a 88% dos pedidos em até 
3 dias, permite um nível de serviço bem superior aos concorrentes e a obtenção de gran-
de vantagem competitiva em função do tempo de entrega, conforme Stalk Jr.(1988), que 
entende ser atualmente, o tempo de resposta, uma grande fonte de vantagem competitiva. 
Também o tempo de resposta da manufatura lean proporciona vantagem em relação aos 
concorrentes que adotam a produção convencional.

5. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

Esta pesquisa demonstrou que após a implantação do lean, muitos pontos importantes que 
servem de métricas para avaliação da própria implantação lean, demonstram significativa 
evolução de resultados, evidenciando melhoria geral do sistema de produção da empresa Y. 
No entanto, estando com a presente dissertação focada especificamente na análise da condu-
ção da gestão do estoque, este foi o tema mais explorado. Como resultado deste foco, alguns 
fatores importantes foram verificados, como os que levaram a redução do lead time de en-
trega e a melhoria do nível de serviço ao cliente, fonte de obtenção de vantagem competitiva.
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De acordo com o verificado, a velocidade do giro do estoque aumentou com a implanta-
ção do STP. O JIT, utilizando a ferramenta kanban a qual auto-gerencia o fluxo produtivo 
e também os estoques dos supermercados foi o grande responsável pelo aumento do 
giro dos estoques, porém, o trabalho de aproximação dos processos produtivos foi fun-
damental. Com ele, reduziu-se os tempos de movimentação, melhorou-se a visibilidade e 
consequentemente, agilizou-se o giro do WIP. Não existem mais as longas filas de espera 
por processamento dos tempos do MRP/TOC. Os lotes de processamento são menores e 
o mais variado possível.

A implantação do lean melhorou muito a acurácia do estoque de produtos em processo 
(WIP), em função da gestão precisa dos estoques com o kanban. Apesar de não se ter 
índices específicos de melhoria, ficou evidente que o kanban regularizou os lotes de pro-
cessamento e praticamente zerou as interrupções da produção por falta de componentes. 
A acurácia do estoque de matéria-prima melhorou por reflexo das atividades lean na pro-
dução. Como desde a implantação lean, as demandas à produção ficaram mais visíveis, foi 
possível o aprimoramento dos ressuprimentos com dados do histórico da produção, não 
somente das previsões de vendas, no entanto, este item deve melhorar ainda mais após a 
ampliação de aliança de fornecimento lean com fornecedores, que começou a estabelecer-
-se a partir de 2009. Tal processo, baseado no sucesso da implantação piloto com for-
necedor de embalagens, pode mais rapidamente, ser difundido por outros fornecedores. 
Os estoques são parte importante da composição dos custos de uma organização e sua 
redução depende de confiabilidade de entrega dos fornecedores podendo isso ser obtido 
com a integração JIT/kanban do STP.

Pelo observado, a obsolescência e a falta de qualidade, geradas por excesso de estoque, 
depois da implantação do lean foram reduzidas a níveis próximos a zero. Não há mais 
excesso de produção, sendo assim, não há mais obsolescência. Produz-se somente o que 
é solicitado por meio de pedido de vendas. O sistema tornou-se muito flexível, capaz de rá-
pidas alterações em função da demanda, e como a qualidade de 100% dos produtos é hoje 
verificada pelo processo sucessor, todos os problemas de qualidade são imediatamente 
constatados e combatidos em sua causa raiz.

As perdas devido à movimentação e transporte foram reduzidas em função do arranjo 
celular, do novo leiaute dos processos, dos novos roteiros de transporte interno, da nova 
disposição ergonômica dos equipamentos e matéria-prima, bem como dos novos concei-
tos de movimentação de cargas milk run. A aproximação dos processos foi fundamental 
para a redução dos tempos de movimentação.

O sistema híbrido JIT/MRP continua existindo basicamente em função da necessidade atu-
al de formação de estoques estratégicos de matérias-primas baseados em previsões de 
vendas. A organização adota o sistema híbrido na gestão de estoques de matéria-prima 
em função de fatores como, por exemplo: dificuldade de mudança cultural do fornecedor, 
distância de fornecimento, condições estratégicas de ressuprimento, falta de confiança no 
fornecedor e alta sazonalidade mensal das vendas de produtos acabados.

Este sistema funciona muito bem e é capaz de viabilizar uma produção enxuta, no entanto, 
somente com o lean e a ferramenta kanban, consegue-se criar um ambiente livre dos des-
perdícios com as entregas just in time dos ressuprimentos.
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A redução dos estoques de matéria-prima, com eventual aumento do número de entregas, 
é importante fator de capitalização que vem sendo trabalhado pela empresa. Sua nova po-
lítica apoiada em tratativas que permitem maior confiança nos processos de fornecimento 
vem trazendo resultados promissores, fundamentais para a sustentação de um programa 
enxuto. Os resultados não são rápidos, já que se trata de inferir novos processos em outras 
empresas, porém, quando há evidências de melhorias em relação à performance inicial e 
sustentabilidade para os esforços lean de longo prazo, a relação tende a se fortificar.

A obtenção de vantagem competitiva não reside no conhecimento ou na aplicação de 
algumas ferramentas lean, mas na perfeita imersão no conceito lean, na forma como elas 
foram aplicadas para atingir as metas que estão alinhadas com a estratégia da organiza-
ção. A gestão do estoque por meio de atividades operacionais estruturadas (cadeia de 
valor) pode ser uma fonte de obtenção de vantagem competitiva, quando suas políticas 
de gestão atuam na direção das metas e objetivos estabelecidos na estratégia da corpora-
ção. Ferramentas como o milk run, kanban e EDI assistidos pela composição burocrática 
interna eficiente do lean office no processamento dos pedidos de venda, são a base desta 
vantagem, pois reduzem o tempo de entrega, que é considerado por Stalk Jr.(1988) como 
a grande fonte atual de obtenção de vantagem competitiva, mesma visão corroborada por 
Porter (1996). Finalmente, o encontrado na pesquisa corrobora com Liker e Meier (2007), 
quando afirmam que é preciso se deixar claro que o STP é bem mais que simplesmente 
a perseguição aos desperdícios. Existe todo um complexo sistema de sustentação do 
ambiente lean, que depende da montagem do processo em fluxo puxado, da estabilidade 
e nivelamento da produção do gerenciamento visual e da participação de todos os funcio-
nários no aprendizado constante.

Em relação a futuras pesquisas, sugere-se: (i) definir um algoritmo que permita integração 
vertical entre produtos em sistemas híbridos lean/MRP; (ii) estudar a melhor forma de 
integrar a cadeia de distribuição com o produtor lean sem que este sofra a desaceleração 
temporária de suas vendas; e, (iii) especificar se dentro do ambiente lean existem situações 
em que pode ser financeiramente mais interessante para a organização produzir para esto-
car (MTS) do que produzir por encomenda (MTO). 
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada junto aos alunos de 
uma IES privada do Rio Grande do Norte. O estudo tem como objetivo analisar a qualidade dos 
serviços com base nas expectativas e na percepção do serviço recebido pelos alunos. Como ex-
tensão, o estudo avalia se diferentes cursos de uma mesma IES têm expectativas e percepções 
distintas sobre os serviços oferecidos. Foram entrevistados 650 alunos dos cursos de Administra-
ção e Contabilidade. Os resultados apontaram diferenças significativas nas expectativas entre os 
alunos dos dois cursos. Ademais, com o uso das matrizes importância x desempenho, foi possí-
vel sugerir alternativas prioritárias para o aperfeiçoamento do serviço em cada curso.

Palavras-chave: Ensino Superior. Qualidade do Serviço. Matriz Importância X Desempenho.

SERVICE QUALITY EVALUATION IN HIGHER EDUCATION: 
A COMPARATIVE STUDY OF STUDENT PERCEPTIONS 
FOR TWO UNDERGRADUATE COURSES

ABSTRACT: This paper reports the results of a survey among students of a private higher education 
institution in Rio Grande do Norte, Brazil. The study aims to analyze the quality of service based 
on expectations and perceptions of the service received by the students. As an extension, the 
study evaluates if different courses of the same higher education institution have different expectations 
and perceptions about the services offered. Nearly 700 students of Business Administration and 
Accounting were interviewed. The results showed signifi cant differences in expectations between stu-
dents of the two courses. Furthermore, the importance x performance matrix suggests alternatives to 
improve the service.

Keywords: Higher Education. Quality Service. Importance X Performance Matrix.
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1. INTRODUÇÃO
O rápido crescimento do número de matrículas nas Instituições de Ensino Superior - IES 
privadas, federais, estaduais e municipais, associadas às exigências do Ministério da Edu-
cação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), tem 
redesenhado o cenário do ensino superior no Brasil. As IES, especialmente as privadas, 
têm se dedicado a buscar vantagens competitivas sustentáveis que estimulem a captação 
de novos alunos e a redução da evasão, passando a preocupar-se com a satisfação de seus 
alunos, clientes mais diretos.

O Censo da Educação Superior de 2008 registrou a participação de 2.252 IES no país. A 
distribuição de IES por categoria administrativa se aproxima à verificada no ano anterior, 
com 90% de instituições privadas e 10% de instituições públicas, divididas entre federais 
(4,1%), estaduais (3,6%) e municipais (2,7%). Em 2002, o número de instituições priva-
das era de 1.442; saltou para 2.016 em 2008. As IES privadas buscam meios para melhorar 
o padrão de qualidade de seus cursos e serviços evitar que seus alunos abandonem ou 
peçam transferências para outras instituições concorrentes. Em 2008, o mesmo censo re-
gistrava um ingresso de 1.505.819 novos alunos, sendo as IES privadas responsáveis por 
um percentual de 79,6% desses novos estudantes.

Neste novo cenário, há um número significativo de IES nos Estados. Os alunos ou candi-
datos podem analisar as condições oferecidas pelas instituições, fazer comparações de 
desempenho e avaliar a qualidade dos serviços prestados. Mutatis mutandis, o processo 
se assemelha ao consumidor quando escolhe um fornecedor para os produtos e serviços 
que deseja. É essencial conhecer as características ou atributos que os clientes desejam e 
valorizam; ao mesmo tempo, é necessário perceber como os clientes recebem os serviços 
prestados. A posse dessas informações é um primeiro passo para que as instituições se 
reorganizem e desenvolvam estratégias competitivas. As IES privadas podem melhorar os 
serviços de acordo com o nível de importância conferido pelos seus clientes (alunos) e 
com a percepção destes sobre a qualidade do serviço recebido.

Para Zeithaml e Bitner (2003), serviços são ações, processos e atuações. Características 
como intangibilidade, heterogeneidade, processos simultâneos de produção, distribuição 
e consumo diferenciam o serviço dos bens físicos; ademais, os serviços não podem ser 
estocados, os clientes podem participar de sua produção e não há transferência de proprie-
dade. A satisfação do cliente é uma resposta ao produto ou serviço oferecido, para o qual 
ele julga o valor das características daquilo que recebeu e compara com suas expectativas. 
Nessa direção, a satisfação do cliente é vista como produtora de consequências positi-
vas ou negativas que podem determinar reclamações, elogios, descompromisso, lealdade, 
fracasso ou o sucesso das organizações. Os serviços prestados por uma IES atingem de 
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forma imediata os alunos, mas estendem seus efeitos para o conjunto da sociedade que 
receberá seus egressos. Nas IES, particularmente nas privadas, surge a necessidade cres-
cente de melhorar a vantagem competitiva visando a qualidade e a satisfação dos alunos 
em relação aos serviços oferecidos.

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada junto aos alunos de uma 
IES privada no Estado do Rio Grande do Norte. A questão central do estudo pode ser 
delineada como: Quais atributos do serviço são mais importantes para os alunos e em 
que medida eles estão satisfeitos com o serviço que recebem de uma IES? O estudo tem 
como objetivos identificar os atributos mais importantes no pacote de serviços de uma 
IES privada e avaliar a qualidade dos serviços oferecidos com base nas expectativas e na 
percepção do serviço recebido pelos alunos. Como extensão, o estudo se propõe a avaliar 
se diferentes cursos de uma mesma IES têm expectativas e percepções distintas sobre os 
serviços oferecidos. Com base no arcabouço teórico da gestão de serviços e no modelo 
das lacunas de qualidade são avaliadas as expectativas e percepções de 650 alunos dos 
cursos de Administração e Contabilidade. A avaliação é complementada pela construção 
de matrizes de importância x desempenho visando a oferta de alternativas para o aperfei-
çoamento do serviço.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os serviços constituem a parcela mais importante da economia de um país desenvolvi-
do. Nos EUA em 1929, 55% da população economicamente ativa dedicavam-se ao setor 
de serviços. No ano de 1996, 79% dos empregos foram gerados pelo mesmo segmento 
(ZEITHAML; BITNER, 2003). Nos países desenvolvidos, mais de 70% dos empregos são 
gerados pelo setor de serviço. A ocupação de mão-de-obra do setor de serviços, no ano 
2000, já ultrapassava 60% dos postos de trabalho. No Brasil, o setor de serviços responde 
por 68,5% do produto interno bruto (IBGE, 2012).

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), o serviço é uma experiência perecível, intangível, 
desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de co-produtor. Para Grönroos 
(2003), o serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades mais ou menos 
intangíveis nas quais, normalmente, ocorrem interações entre o cliente e os provedores 
do serviço. A intangibilidade para Zeithaml e Bitner (2003), é a diferença primordial entre 
serviço e bens físicos; isto se deve ao fato do serviço ser uma atividade ou processo, não 
podendo ser visto ou tocado, o que gera dificuldades em estabelecer preço, ser exibido 
e comunicado. Uma vez que os serviços são processos e realizados por pessoas, dois 
serviços dificilmente serão iguais. Ademais, diferentes clientes podem ter necessidades e 
expectativas diferentes sobre um mesmo serviço.

A satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode ser definida pela comparação da 
percepção do serviço prestado com as expectativas do serviço desejado. Quando se confir-
mam as expectativas pela percepção do serviço, a qualidade é satisfatória (FITZSIMMONS; 
FITZSIMMONS, 2005). O clássico trabalho de Zeithaml, Berry e Parasuraman (1993) es-
tabeleceu um modelo conceptual que articula a natureza e os fatores determinantes das 
expectativas do cliente em relação ao serviço. Ademais, firmam os conceitos de nível de 
serviço desejado e nível de serviço adequado (mínimo aceitável). A região entre os dois 
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níveis representa uma zona de tolerância que o cliente admite como satisfatória para o 
serviço recebido. A zona de tolerância é flutuante podendo variar de acordo com o cliente e 
com as circunstâncias. Para os clientes, atributos mais importantes do serviço têm zona de 
tolerância mais estreita. Atributos mais importantes têm, também, limites de expectativas 
mais próximos do máximo da escala utilizada (ZEITHAML; BITNER, 2003).

Para Grönroos (2003), a qualidade de um serviço percebida pelos clientes apresenta duas 
dimensões: a dimensão do resultado técnico (o que) e a dimensão funcional ou relacionada 
ao processo (como). A essência do serviço que os clientes recebem em suas interações 
com a empresa prestadora é muito importante para a avaliação da qualidade. Essa é a di-
mensão técnica do serviço. A qualidade percebida pelo cliente é também influenciado pela 
maneira como a qualidade técnica é fornecida. Essa é sua dimensão funcional. 

A qualidade envolve múltiplas dimensões e outros pontos de vista. Os clientes fazem uso 
dessas dimensões para julgar a qualidade dos serviços. Eles se baseiam na comparação 
entre o serviço esperado e o percebido. A lacuna entre o serviço esperado e o percebido 
é uma medida de qualidade do serviço; a satisfação pode ser positiva ou negativa. O es-
tudo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) representa avanço significativo no desdo-
bramento e na qualificação das dimensões do serviço: aspectos tangíveis, confiabilidade, 
responsividade, segurança e empatia. Estas cinco dimensões são básicas no agrupamento 
dos fatores para a escala SERVQUAL. Os autores afirmam, ademais, que a insatisfação nos 
serviços é causada por lacunas existentes entre as expectativas e os resultados percebidos. 
Identificaram cinco potenciais lacunas nos serviços: entre expectativas do consumidor e 
gerenciamento de percepções de expectativas; percepções de gerenciamento de expecta-
tivas do consumidor e especificações de qualidade nos serviços; entre as especificações 
sobre a qualidade de serviço e o serviço proporcionado de fato; entre o serviço oferecido 
ao cliente e o que é comunicado sobre o serviço; entre as expectativas do consumidor e 
suas percepções do serviço recebido. 

Ainda, segundo Grönroos (2003), o serviço central é a razão para uma empresa entrar no 
mercado. Muitas vezes, para que o cliente consiga utilizar o serviço central, são necessá-
rios serviços adicionais; tais serviços são denominados facilitadores porque favorecem o 
uso do serviço central. Se os serviços facilitadores estiverem faltando, o serviço central 
não pode ser consumido. Para o autor, os serviços de suporte não facilitam o consumo 
nem o uso do serviço principal, embora sejam utilizados para aumentar seu valor e/ou di-
ferenciá-lo dos serviços dos concorrentes. Na visão de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), 
as características diferenciadoras das operações de serviço podem ser classificadas em 
instalações de apoio, bens facilitadores e informações. Ainda, segundo os autores, os ser-
viços podem ser explícitos: benefícios que são imediatamente entendidas pelo cliente; ou, 
implícitos, benefícios psicológicos que o cliente pode sentir apenas vagamente. 

2.1. O SERVIÇO NAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR 
A concorrência acirrada entre as Instituições de Ensino Superior – IES privadas, particu-
lares em sentido estrito, associadas às exigências do Ministério da Educação tem feito 
com que as referidas instituições, para ter continuidade, dediquem-se, obstinadamente, 
à busca e à efetivação de vantagens competitivas sustentáveis, passando a preocupar-
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-se com a satisfação de seus alunos (FARIA et al, 2006). Segundo o Censo da Educação 
Superior (2008), o número de IES no Brasil evoluiu de um marco de 1.637 instituições, 
195 públicas e 1442 privadas, para 2.252 instituições em 2008, alcançando 248 públicas 
e 2.022 privadas. Isso, no total, corresponde a um crescimento de 38% em seis anos. 
No mesmo período, o número de cursos de graduação evoluiu de 14.399 para 24.719, 
perfazendo um crescimento de 72%. Em 2002, a cada três cursos, dois eram de uma IES 
privada. Em 2008, a cada quatro cursos, três eram privados. Em 2002, havia 1.773.087 
vagas na graduação presencial nas IES do Brasil, com quase 84% nas IES privadas. Em 
2008, o número total de vagas saltou para 2.985.137 em todo o Brasil. Desse total, quase 
89% nas instituições privadas. Cabe destacar que o crescimento de vagas nas IES privadas 
no período em tela foi de 79%

Os números apresentados demonstram um crescimento vigoroso da oferta dos serviços 
de ensino superior e sugerem um cenário fortemente competitivo para as IES privadas. A 
adoção de práticas de excelência na gestão dos serviços, seja nos serviços centrais, facili-
tadores ou de suporte, é vital para a sobrevivência dessas organizações. Mendonça (2009) 
utilizou a taxonomia proposta por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) e compõs um pacote 
de serviços oferecidos por uma IES privada. Ademais, classifica os serviços como central, 
complementares e suplementares. Os complementares são necessários para a execução 
adequada do serviço central. Os suplementares apenas agregam valor ao serviço global 
sem que haja vínculo direto com o serviço central. A Tabela1 é uma adaptação das classi-
ficações empreendidas.

Tabela 1: Pacote de serviços nas IES privadas.

PACOTE DE SERVIÇOS NAS IES PRIVADAS

Instalações de Apoio Bens Facilitadores

Salas de aula, banheiros, lanchonetes, secretarias, 
coordenações de cursos, bibliotecas, laboratórios de 
informática, multimídia.

Material de aula, material de expediente, materiais de 
laboratório e de aulas práticas.

Serviços Explícitos Serviços Implícitos

Aquisição de conhecimento, aulas, serviços de secretaria, 
serviços de biblioteca, serviços de segurança.

Satisfação no atendimento, segurança, aprendizado, 
respeitabilidade, reputação da IES.

Serviço Central - Aulas

Complementares Suplementares

Atendimento dos diretores, biblioteca, limpeza e manutenção 
predial, lanchonete, vigilância, reprografia.

Serviços de auto-atendimento, portal de 
administração, call center, laboratórios de 
informática.

Fonte: Mendonça (2009).

Andrade e Tachizawa (2006) afirmam que proporcionar aos egressos um conjunto de habi-
lidades, competências e conhecimentos que de alguma forma seja percebida e reconhecida 
pelo mercado é um fator de sucesso para uma organização universitária. Pereira e Silva 
(2003), tratando da identificação de quem são os clientes de uma IES, com base em vários 
estudos internacionais, apontaram uma lista que inclui entre outros: os alunos, os empre-
gadores, a família, a sociedade e a própria IES. Na mesma linha, Yeo (2008) aborda dife-
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rentes pontos de vistas na identificação de quem são os clientes das IES. No longo prazo, o 
autor coloca os empregadores com beneficiários primários e os alunos como beneficiários 
secundários. De um ponto de vista mais imediato, os alunos seriam beneficiários primários 
e a família, a sociedade e outros agentes externos, secundários O autor propõe um modelo 
conceptual para a qualidade do serviço educacional que contempla: a definição do cliente 
foco, o projeto e a oferta do curso e os serviços de suporte.

Ford, Joseph e Joseph (1999) avaliaram a qualidade dos serviços educacionais superiores 
comparando amostras de estudantes norte-americanos e neo-zelandeses. O estudo envol-
veu atributos vinculados a sete dimensões da qualidade, dentre eles: fatores acadêmicos, 
reputação, instalações, oportunidades de carreira, localização e tempo. Os autores utili-
zaram a matriz importância x desempenho na análise dos resultados. Athiyaman (1997) 
analisou o vínculo entre satisfação dos alunos e qualidade dos serviços educacionais numa 
universidade australiana. Os atributos foram categorizados no ensino, na disponibilidade 
dos professores para consulta, serviços de biblioteca, facilidades computacionais, recrea-
ção, tamanho das turmas, nível do conteúdo e carga horária de estudo.

Alvés (2003) comparou a percepção de estudantes de dois cursos de graduação em Ma-
rketing, pertencentes a diferentes IES da cidade do Porto, Portugal. Uma IES é pública, 
a outra privada. Foram utilizados 31 atributos vinculados ao serviço educacional, dentre 
eles: segurança, confiabilidade, atendimento, informações, instalações, conforto, capaci-
dade e disponibilidade dos professores, biblioteca, informática e serviços de suporte. Os 
resultados do estudo sugerem que as percepções dos alunos da IES privada são diferentes 
daquelas provenientes da IES pública e que a origem do aluno no ensino fundamental e 
médio, público ou privado, podem influir nas percepções. No estudo não se comprovou 
que as dimensões tradicionais do SERVQUAL sejam adequadas para a avaliação dos ser-
viços de uma IES.

Milan e Maioli (2005) utilizaram um conjunto de 56 atributos na avaliação do nível de 
satisfação dos alunos com os serviços prestados por uma IES no Rio Grande do Sul. Os 
atributos foram relacionados a partir de uma pesquisa qualitativa exploratória. Foram en-
trevistados 380 alunos. Através de uma analise fatorial o conjunto de atributos foi reduzido 
para 13 fatores, dentre eles: instalações, professores, atendimento, ambiente, conveniên-
cia, organização, serviços de reprografia, comunicação, suporte, avaliação, recursos para 
pesquisa e serviços complementares.

Hill et al (2003) investigaram as percepções da qualidade do serviço oferecido de alunos 
de uma IES no Reino Unido. Através de grupos focais, os autores apreenderam percepções 
de atributos vinculados a quatro dimensões do serviço: qualidade do professor, currículo, 
suporte emocional/social oferecido pela instituição e recursos de tecnologia da informa-
ção e biblioteca. As variáveis associadas à qualidade do ensino e do corpo docente foram 
avaliadas com uma contribuição vital para a qualidade do serviço oferecido. Douglas et al 
(2006) avaliaram a satisfação dos estudantes de uma IES no Reino Unido. Concluem que 
são os atributos vinculados à qualidade do ensino e da aprendizagem que determinam a 
satisfação ou insatisfação dos estudantes. Estes estariam dispostos a tolerar, em grande 
medida, desacertos em outras áreas, se estivessem satisfeitos com o núcleo essencial do 
serviço. Afi rmam, ainda, que as instalações físicas da universidade influenciam a escolha 
dos alunos; no entanto, uma vez matriculados, é a qualidade do ensino e da aprendizagem 
que mais importa.
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Firdaus (2006) propõs um instrumento de medida da qualidade dos serviços educacionais, 
nominado HEdPERF, composto por 41 atributos, distribuídos em 6 dimensões: a) aspec-
tos não-acadêmicos, composto por fatores, que são essenciais para que os alunos cum-
pram suas obrigações de estudo, relacionados a exercidas pelo pessoal não-acadêmico; b) 
aspectos acadêmicos, relacionados à exclusiva responsabilidade do corpo acadêmico; c) 
reputação, atributos que evidenciam a importância de institucional na projetação de uma 
imagem profissional; d) acesso, fatores como acessibilidade, facilidade de contato, dispo-
nibilidade e conveniência; e) programas, itens relacionados a oferta de programas e cur-
sos acadêmicos variados, flexíveis e de boa reputação programas acadêmicos, estruturas 
curriculares e plano de estudos; e, f) compreensão, atributos relacionados a necessidades 
específicas dos alunos como orientação, aconselhamento e serviços de saúde. Segundo 
o autor, as seis categorias definidas nesse instrumento não são compatíveis com as cinco 
dimensões definidas originalmente pelo SERVQUAL.

Brochado (2009) comparou o uso de cinco escalas diferentes na medida da qualidade 
do serviço em uma IES em Lisboa. No estudo as escalas SERVQUAL, SERVQUAL de im-
portância ponderada, SERVPERF, SERVPERF de importância ponderada e HEdPERF são 
comparadas. As primeiras quatro escalas revelaram de forma concordante que os aspectos 
tangíveis representavam as maiores lacunas de qualidade; na mesma direção, a escala HE-
dPERF apontou como maiores deficiências os aspectos não acadêmicos. Nesse estudo, As 
dimensões mais importantes foram confiabilidade e responsividade, seguido por empatia, 
segurança e tangibilidade. Foram utilizados os 22 clássicos atributos associados às escalas 
SERVQUAL e SERVPERF e 41 associados à escala HEdPERF.

Gallifa e Batallé (2010) apresentaram os resultados de uma pesquisa sobre a qualidade dos 
serviços oferecidos num campus de uma IES na Espanha. Foi construído um questioná-
rio com base no modelo SERVPERF. Resultados de duas amostras de alunos concluintes 
foram colhidos nos anos de 2002 e 2006. Através de um corte longitudinal, as autores 
apresentam a evolução dos níveis de satisfação em várias dimensões da qualidade e suge-
rem que um crescimento do nível de satisfação com os tangíveis pode ter impactado numa 
melhoria da satisfação com a dimensão empatia.

Senthilkumar e Arulraj (2011) apresentaram um modelo para a medição da qualidade do 
serviço educacional. O estudo, realizado com IES na India, revela que a qualidade da educa-
ção se fundamenta nas melhores metodologias de ensino, em excelentes recursos físicos, 
na oferta de uma ampla gama de programas e disciplinas e no aperfeiçoamento da empre-
gabilidade dos graduandos. Tsinidou et al (2010) investigaram a satisfação dos estudantes 
numa IES da Grécia, mediante a utilização de processo analítico-hierárquico para medir o 
peso relativo de cada atributo da qualidade. Ao todo, distribuídos em sete dimensões, fo-
ram utilizados 40 atributos. As dimensões referem-se ao corpo acadêmico, administração, 
biblioteca, currículo, localização, infra-estrutura e carreira. A análise apontou dentro de 
cada dimensão o grau de importância relativo de cada atributo. Chama a atenção, dentro de 
seus respectivos grupos, os atributos: habilidade de comunicação, diretrizes e orientações 
claras, disponibilidade de livros e revistas, laboratórios conectados com as demandas de 
mercado, custo do deslocamento, estrutura das salas de aula e laboratórios e perspectivas 
na carreira profissional. 

Cauchik, Corrêa e Pires (2010) conduziram uma pesquisa sobre o nível de satisfação dos 
alunos de uma IES, agrupando os atributos em 6 blocos: as atividades didático-pedagógi-
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cas, biblioteca, laboratórios de apoio e secretaria, coordenação do curso e corpo docente. 
O estudo contempla apenas avaliação do serviço recebido. Venturini et al (2010) avaliaram, 
mediante um modelo de equações estruturais, a satisfação dos alunos de um curso de 
Ciências Contábeis. Foram pesquisados 42 atributos distribuídos em 6 grupos de interes-
se: envolvimento do professor, envolvimento do estudante, interação estudante-professor, 
demandas do curso e organização do curso. A satisfação dos alunos é diretamente influen-
ciada pelo envolvimento do professor e pelo interesse do estudante. Estes, por sua vez, são 
influenciados tanto pela organização do curso como pela interação professor-estudante.

3. METODOLOGIA
Para a viabilização da pesquisa foi estabelecido o procedimento metodológico apresenta-
do na Figura 1. Na primeira etapa foi realizada uma revisão da literatura contemplando a 
gestão dos serviços e a oferta de serviços no ensino superior. Foram selecionados as prin-
cipais dimensões e atributos relacionados à oferta de serviços pelas IES. Para a consolida-
ção do conjunto de atributos a ser utilizado na pesquisa foram analisadas e contempladas 
características específicas relativas ao ambiente da IES, locus do estudo, e dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis. Na etapa seguinte, já com todos os atributos ajusta-
dos, foi criado o instrumento de pesquisa elaborado através de questionário com pergun-
tas estruturadas. O mesmo questionário foi aplicado a uma amostra de alunos dos citados 
cursos. Após a aplicação dos questionários, os resultados foram tabulados e analisados.

Figura 1: Esquema metodológico do estudo.

Atributos e dimensões do
serviço educacional

Características locais
da IES e dos Cursos

Conjunto de atributos para
avaliação do serviço de uma IES

Questionário perfil, importância
e desempenho em cada atributo

Amostra
Curso Administração

Amostra
Curso C. Contábéis

Análise Comparativa
Diferenciais de Percepção

Conclusão

Fonte: Elaboração própria.
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3.1. OS ATRIBUTOS
A composição do conjunto final de atributos usados nesta pesquisa obedeceu a critérios 
de completude, especificidade e presença em trabalhos existentes na literatura, especial-
mente aqueles relacionados nos estudos de Milan e Maioli (2005) e Alvés (2003). Alguns 
atributos foram excluídos por estarem justapostos ou contidos em outros fatores. Algumas 
características são específicas da IES em estudo e dos cursos especificados. Antes da con-
solidação, os atributos foram informalmente submetidos à análise de um grupo de alunos 
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis para que fizessem contribuições que jul-
gassem pertinentes. A Tabela2 mostra o conjunto dos 34 fatores utilizados nessa pesquisa.

Tabela 2: Lista dos atributos pesquisados.

01) conforto ambiental da sala de aula 17) disponibilidade de estacionamento no entorno 

02) recursos multimídia da sala de aula 
18) qualidade do atendimento dos funcionários e 
servidores da instituição

03) conforto das cadeiras da sala de aula 19) qualidade do atendimento da direção do curso

04) limpeza e organização da sala de aula 20) qualidade dos serviços oferecidos pelo call center

05) limpeza e quantidade dos banheiros
21) qualidade dos serviços oferecidos pela central de 
atendimento

06) instalações físicas da instituição 22) grade curricular e informações sobre o curso

07) iluminação nos corredores e demais dependências
23) cumprimento dos prazos e eventos do calendário 
acadêmico

08) relacionamento e acesso aos professores 24) valor das mensalidades

09) didática dos professores
25)qualidade do atendimento e dos serviços de 
reprografia 

10) conhecimento prático dos professores 
26) qualidade do atendimento e dos serviços das 
lanchonetes

11) pontualidade e cumprimentos dos horários dos 
professores

27) qualidade dos serviços e informações oferecidos 
pelo site da instituição

12) titulação e capacitação dos professores 28) qualidade do acesso à internet para pesquisas (wifi)

13) aulas práticas e visitas técnicas 29) serviços de segurança interna

14) estrutura e serviços oferecidos pelo laboratório de 
informática

30) serviços de segurança externa

15) quantidade e diversidade do acervo bibliográfico 31) localização da Instituição

16) instalações e serviços oferecidos pela biblioteca

Fonte: Elaboração própria.

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA
A população pesquisada é constituída pelos alunos dos cursos de Administração e Ciên-
cias Contábeis de IES privada. A instituição com sede em Natal, RN, tem 50 cursos de 
graduação e cerca de 30.000 alunos matriculados. O número de matrículas do curso de 
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Ciências Contábeis é 767 e do curso de Administração, 1.553. Através do pacote estatís-
tico STATDISK, versão 7, 1998, foram estimadas amostras de 256 alunos para o curso 
de Ciências Contábeis e 308 para o Curso de Administração. As amostras foram dimen-
sionadas para um erro de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Seriam respondentes 
apenas os alunos que estivessem regularmente matriculados, a partir do terceiro período 
dos referidos cursos.

3.3. INSTRUMENTO DE PESQUISA
O objetivo da pesquisa foi apreender as percepções dos alunos quanto à importância dos 
atributos e avaliar o desempenho do serviço oferecido em cada curso, nos mesmos atri-
butos. Para a mensuração das expectativas (importância) e da qualidade percebida (de-
sempenho), foi desenvolvido um questionário com questões fechadas e dividido em três 
módulos. No primeiro módulo, as questões buscaram informações relativas ao gênero, 
idade, renda familiar, local de residência, ocupação principal, motivo de escolha do curso e 
da IES e a origem escolar, pública ou privada, no ensino médio e fundamental.

No segundo módulo, as questões demandaram dos alunos suas expectativas sobre o grau 
de importância de cada um dos 31 atributos apresentados na Tabela2. Os respondentes atri-
buíram, sobre uma escala Likert de 11 pontos, valores de zero (não importante) a dez (muito 
importante). No terceiro módulo, as questões demandavam dos alunos uma avaliação da 
qualidade dos serviços recebidos da IES em que estavam matriculados. O desempenho foi 
também apreendido e mensurado sobre uma escala Likert de 11 pontos, variando de zero 
(péssimo) a dez (excelente). As questões foram elaboradas observando-se uma linguagem 
assimilável aos alunos, privilegiando a clareza e evitando-se ambiguidades na terminologia. 
As sentenças nos dois questionários versaram sobre os mesmos atributos. Tanto quanto 
possível, buscou-se uma redação que preservasse o sentido do atributo nas questões sobre 
a importância atribuída (segundo módulo) e o desempenho (terceiro módulo).

3.4. A COLETA E O TRATAMENTO DOS DADOS
A coleta de dados foi realizada por intermédio do instrumento de pesquisa, elaborado e 
testado especificamente para este fim. Os questionários foram validados numa aplicação 
piloto com 40 alunos. Algumas questões receberam nova redação para que fossem sana-
das ambiguidades e incompreensão do sentido desejado. Os questionários foram aplica-
dos aos alunos no mês de setembro de 2010, ininterruptamente. Os aplicadores foram dois 
alunos concluintes do curso de Administração, previamente treinados. A aplicação ocorreu 
nos corredores e em salas de aulas do campus universitário. Responderam apenas os alu-
nos matriculados regularmente a partir do terceiro período dos referidos cursos. O terceiro 
módulo só era disponibilizado quando o respondente houvesse concluído o segundo. O 
tratamento dos dados foi realizado por meio de planilhas Excel.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados tiveram origem na apuração de 650 questionários válidos, sendo 338 de 
alunos do curso de Administração e 312 do curso de ciências contábeis, superando a pre-
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visão inicial de 308 e 256 respectivamente. A maioria dos respondentes nos dois cursos é 
do sexo feminino. A faixa etária predominante vai dos 18 aos 25 anos nos dois cursos; não 
foram percebidas diferenças significativas na idade média dos alunos. Quando colocados 
vis-à-vis, percebem-se diferenças nos dois cursos em relação à renda familiar, origem dos 
estudos na escola fundamental e média e ocupação. Os resultados sugerem um nível de 
renda familiar mais elevado para os alunos de Ciências Contábeis. Esse resultado também 
se reflete na natureza da escola de origem e na ocupação dos alunos. As Tabelas 3, 4 e 5 
mostram com mais detalhes o perfil dos respondentes.

Tabela 3: Perfil dos respondentes nos dois cursos: sexo, idade, escola de origem.
SEXO ADM CONT IDADE ADM CONT ESCOLA ORIGEM ADM CONT
Masc 41,4% 42,0% > 18 0,3% 4,5% Sempre escola privada 30,5% 28,2%

Fem 58,6% 58,0% 18 a 25 64,2% 61,9% Sempre escola pública 47,0% 37,5%

26 a 30 18,6% 18,6% Mais em escola privada 11,2% 20,2%

31 a 40 12,7% 12,5% Mais em escola pública 11,2% 14,1%

> 40 4,1% 2,6%

Fonte: Pesquisa do Autor.

Tabela 4: Perfil dos respondentes nos dois cursos: atividade e renda familiar.
ATIVIDADE ADM CONT RENDA ADM CONT

Sem ocupação 23,4% 19,2% < 2 salários 18,9% 9,6%

Profissional Autônomo 7,1% 12,5% 2 a 5 salários 52,1% 49,4%

Empresário 8,3% 11,2% 6 a 10 salários 21,0% 28,5%

Empregado 44,4% 33,0% > 10 salários 8,0% 12,5%

Outros 16,9% 24,0%

Fonte: Pesquisa.

Tabela 5: Perfil dos respondentes nos dois cursos: razão de escolha da IES e do curso.
ESCOLHA DA IES ADM CONT ESCOLHA DO CURSO ADM CONT

Proximidade da residência 10,4% 11,6% Vocação 32,7% 25,8%

Conceito da IES 59,3% 42,0% Oportunidade de mercado 43,1% 42,5%

Quadro de professores 2,8% 12,1% Indicação familiar 7,8% 17,1%

Tempo de mercado 9,7% 11,9% Valor da mensalidade 6,5% 8,9%

Indicação de amigos/familiares 12,0% 15,3% Ter um diploma superior 7,4% 4,5%

Outros 5,8% 7,2% Outros 2,5% 1,2%

Fonte: Pesquisa.

Em relação aos motivos que os levaram à escolha do curso e da IES, tanto os alunos do 
curso de Administração quanto os de Ciências Contábeis indicaram como principal razão o 
conceito da IES, embora o valor indicado pelos alunos de Contábeis tenha sido significati-
vamente inferior, 42% contra 59,3%. Na escolha do curso, o principal motivo em ambos os 
cursos foi a oportunidade de mercado, 43,1% contra 42,5%. Na segunda razão de escolha, 
a vocação também prevaleceu para ambos os cursos, embora de forma mais acentuada 
para os alunos de Administração. Note-se que para a escolha tanto da IES quanto do curso, 



125

a indicação familiar e o quadro de professores foi significativamente mais forte para os 
estudantes de Contábeis.

4.1. IMPORTÂNCIA DOS ATRIBUTOS
Os respondentes assinalaram a sua percepção relativa à importância dos fatores apresen-
tados na Tabela 2, atribuindo uma nota de zero (não importante) a dez (muito importante). 
No curso de Administração, as médias variaram de 7,43 (disponibilidade de estacionamento 
no entorno) a 8,95 (titulação e capacitação dos professores). No de Contábeis, a menor 
média foi conferida ao atributo estrutura e serviços do laboratório de informática (7,79), e 
a maior, também, à titulação e capacitação dos professores (8,79). Uma análise preliminar 
permite aferir que os respondentes consideram os atributos que lhes foram apresentados de 
importantes a muito importantes. A Tabela 6 apresenta os valores médios obtidos do grau 
de importância para todos atributos de acordo com cada curso. Os atributos estão ordena-
dos decrescentemente pelo grau de importância conferido pelos alunos de Administração.

Tabela 6: Médias e ranking de importância para os dois cursos.

ATRIBUTO
ADMINISTRAÇÃO CONTÁBEIS

Média Ranking Média Ranking

12) titulação e capacitação dos professores 8,95 1 8,79 1

10) conhecimento prático dos professores 8,83 2 8,67 3

11) pontualidade dos professores 8,73 3 8,71 2

29) serviços de segurança interna 8,62 4 8,28 19

09) didática dos professores 8,57 5 8,50 6

22) grade curricular e info sobre o curso 8,52 6 8,29 17

15) quantidade/diversidade acervo bibliográfico 8,49 7 8,24 22

04) limpeza e organização da sala de aula 8,46 8 8,50 5

23) cumprimento prazos/eventos do calendário 8,46 9 8,29 16

19) atendimento da direção do curso 8,43 10 8,35 10

30) serviços de segurança externa 8,40 11 8,26 21

08) relacionamento e acesso aos professores 8,40 12 8,31 13

31) localização da Instituição 8,40 13 8,33 11

05) limpeza e quantidade dos banheiros 8,36 14 7,91 29

27) serviços/informações oferecidos pelo site 8,35 15 8,45 7

01) conforto ambiental da sala de aula 8,30 16 8,59 4

02) recursos multimídia da sala de aula 8,28 17 8,35 9

06) instalações físicas da instituição 8,27 18 8,28 18

16) instalações e serviços da biblioteca 8,25 19 8,37 8

28) acesso à internet para pesquisas (wifi) 8,24 20 8,30 14
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07) iluminação corredores/dependências 8,12 21 8,27 20

18) atendimento dos funcionários e servidores 8,06 22 8,30 15

21) serviços da central de atendimento 8,05 23 8,03 26

24) valor das mensalidades 8,05 24 8,04 25

25) atendimento e serviços da reprografia 7,88 25 8,32 12

03) conforto das cadeiras da sala de aula 7,88 26 8,16 23

14) estrutura/serviços do lab. de informática 7,76 27 7,79 31

20) serviços oferecidos pelo call center 7,76 28 7,93 28

26) atendimento e serviços das lanchonetes 7,75 29 8,13 24

13) aulas práticas e visitas técnicas 7,74 30 7,94 27

17) estacionamento no entorno 7,43 31 7,80 30

Fonte: Pesquisa.

O terço dos atributos mais importantes para o curso de Administração contém seis atribu-
tos comuns aos dois cursos: titulação e capacitação, conhecimento prático, pontualidade 
e didática dos professores além de limpeza e organização da sala de aula e atendimento 
da direção do curso. Os três primeiros coincidem como os mais importantes para os dois 
cursos. Chama a atenção as divergências de ranking observadas para os fatores segurança 
interna (4 e 19), grade curricular (6 e 17) e acervo bibliográfico (7 e 22), todos no terço 
mais importante para Administração e não contemplados dentre os mais importantes para 
Ciências Contábeis. Por outro lado, o terço dos atributos menos importantes para Adminis-
tração contém 8 fatores comuns aos dois cursos. Apenas o atendimento dos funcionários 
e servidores (22 e 15) e os serviços da reprografia (25 e 12) não coincidem no mesmo 
grupo. Isto quer dizer que estes dois atributos têm mais importância para os alunos de 
Ciências Contábeis que para os alunos de administração.

As posições no ranking foram consideradas a partir dos valores nominais médios. A de-
pender do nível de significância considerado, posições próximas poderiam estatisticamen-
te ser consideradas empatadas. Uma boa estatística para verificar em que medida as or-
denações apontadas pelos rankings são correlatas é o teste de correlação de Spearman. 
O coeficiente de correlação de Spearman, calculado para um nível de significância de 1%, 
revelou uma correlação de 0,66, insuficiente para afirmar que existe uma forte correlação 
entre as respostas dos alunos de Administração e Contábeis no que se refere às priorida-
des de importância conferidas aos atributos pesquisados. 

4.2. O DESEMPENHO E AS LACUNAS
A Tabela 7 apresenta as lacunas de qualidade calculadas para todos os atributos em ambos 
os cursos. Para cada curso, a tabela mostra o ranking (R), a média de importância (Imp), a 
média do desempenho (Des) e a lacuna de qualidade (Lac). Lacunas negativas indicam que 
os níveis de desempenho ficaram abaixo das expectativas (importância).
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Tabela 7: Lacunas de qualidade para os dois cursos.

ATRIBUTOS
ADMINISTRAÇÃO CONTÁBEIS

R Imp Des Lac R Imp Des Lac
12) titulação e capacitação dos 
professores 1 8,95 8,36 -0,59 1 8,79 7,45 -1,34

10) conhecimento prático dos professores 2 8,83 8,03 -0,80 3 8,67 7,73 -0,94

11) pontualidade dos professores 3 8,73 8,02 -0,71 2 8,71 7,37 -1,34

29) serviços de segurança interna 4 8,62 6,68 -1,93 19 8,28 7,16 -1,12

09) didática dos professores 5 8,57 7,63 -0,94 6 8,50 7,35 -1,15

22) grade curricular e info sobre o curso 6 8,52 7,45 -1,08 17 8,29 7,27 -1,02

15) quant/diversidade acervo bibliográfi co 7 8,49 6,99 -1,50 22 8,24 6,66 -1,57

04) limpeza e organização da sala de aula 8 8,46 7,52 -0,94 5 8,50 7,29 -1,21

23) cumprimento do calendário 9 8,46 7,60 -0,85 16 8,29 7,06 -1,23

19) atendimento da direção do curso 10 8,43 7,20 -1,24 10 8,35 6,82 -1,52

30) serviços de segurança externa 11 8,40 5,85 -2,55 21 8,26 7,13 -1,13

08) relacionam e acesso aos professores 12 8,40 7,32 -1,08 13 8,31 7,30 -1,01

31) localização da Instituição 13 8,40 7,55 -0,85 11 8,33 6,72 -1,62

05) limpeza e quantidade dos banheiros 14 8,36 6,65 -1,70 29 7,91 6,53 -1,38

27) serviços/inform oferecidos pelo site 15 8,35 6,97 -1,38 7 8,45 6,88 -1,57

01) conforto ambiental da sala de aula 16 8,30 7,33 -0,96 4 8,59 7,46 -1,13

02) recursos multimídia da sala de aula 17 8,28 7,27 -1,01 9 8,35 7,53 -0,83

06) instalações físicas da instituição 18 8,27 7,26 -1,01 18 8,28 7,06 -1,22

16) instalações e serviços da biblioteca 19 8,25 6,86 -1,38 8 8,37 7,08 -1,29

28) acesso à internet (wifi ) 20 8,24 6,71 -1,52 14 8,30 6,88 -1,42

07) iluminação corredores/dependências 21 8,12 7,46 -0,67 20 8,27 7,20 -1,07

18) atendimento dos func e servidores 22 8,06 6,81 -1,25 15 8,30 6,96 -1,34

21) serviços da central de atendimento 23 8,05 6,57 -1,48 26 8,03 7,01 -1,02

24) valor das mensalidades 24 8,05 6,84 -1,21 25 8,04 6,82 -1,22

25) atendimento e serviços reprografi a 25 7,88 6,54 -1,34 12 8,32 6,94 -1,38

03) conforto das cadeiras da sala de aula 26 7,88 6,78 -1,09 23 8,16 6,98 -1,18

14) estrutura/serviços do lab. informática 27 7,76 5,82 -1,94 31 7,79 6,58 -1,21

20) serviços oferecidos pelo call center 28 7,76 6,54 -1,22 28 7,93 7,18 -0,75

26) atendimento/serviços lanchonetes 29 7,75 7,08 -0,66 24 8,13 7,23 -0,89

13) aulas práticas e visitas técnicas 30 7,74 5,22 -2,52 27 7,94 5,38 -2,56

17) estacionamento no entorno 31 7,43 5,15 -2,28 30 7,80 6,37 -1,43
Fonte: Pesquisa.

Constata-se a partir dos resultados da Tabela 7 que, para todos os atributos, nos dois cur-
sos, há um déficit de qualidade. Isto quer dizer que o desempenho dos cursos está abaixo 
das expectativas dos alunos em todos os fatores pesquisados. Embora o déficit exista 
para todos, é necessário verificar a magnitude de cada um deles e a posição no ranking 
da escala de importância. Do ponto de vista gerencial, maiores lacunas negativas e maior 
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importância geram efeitos mais danosos na satisfação dos alunos. Com lacunas menores 
em fatores de menor importância, o efeito pode ser mínimo no grau de satisfação.

Das maiores lacunas de qualidade observadas no curso de Administração, duas estão 
contidas no terço dos atributos mais importantes: serviços de segurança interna (ranking 
4) e quantidade/diversidade do acervo bibliográfico (ranking 7). No caso do curso de Ci-
ências Contábeis, também, dois atributos recaíram sobre os mais importantes: serviços e 
informações oferecidos pelo site (ranking 7) e pontualidade dos professores (ranking 2). 
Por outro lado, quando tomados os menores déficits de qualidade em ambos os cursos, 
observa-se que no curso de Administração seis atributos recaíram no grupo dos mais 
importantes. Menores déficits em atributos mais importantes sugerem, nessas circuns-
tâncias, uma indicação positiva. No curso de Contábeis, apenas dois dos atributos de 
menores déficits recaíram no grupo dos mais importantes: conhecimento prático dos 
professores (ranking 3) e recursos multimídia da sala de aula (ranking 9). As Tabelas 8, 
9, 10 e 11 mostram respectivamente as maiores e menores lacunas de qualidade para os 
cursos pesquisados. As áreas sombreadas destacam os atributos presentes nos grupos 
de maior importância para os alunos.

Tabela 8: Dez maiores lacunas do curso de Administração
ATRIBUTOS LACUNA RANK IMPORTÂNCIA

30) serviços de segurança externa -2,55 11

13) aulas práticas e visitas técnicas -2,52 30

17) estacionamento no entorno -2,28 31

14) estrutura/serviços do lab. de informática -1,94 27

29) serviços de segurança interna -1,93 4

05) limpeza e quantidade dos banheiros -1,70 14

28) acesso à internet para pesquisas (wifi) -1,52 20

15) quantidade/diversidade acervo bibliográfico -1,50 7

21) serviços da central de atendimento -1,48 23

16) instalações e serviços da biblioteca -1,38 19

Fonte: Pesquisa.

Tabela 9: Dez maiores lacunas do curso de Contábeis
ATRIBUTOS LACUNA RANK IMPORTÂNCIA

13) aulas práticas e visitas técnicas -2,56 27

31) localização da Instituição -1,62 11

15) quantidade/diversidade acervo bibliográfico -1,57 22

27) serviços/informações oferecidos pelo site -1,57 7

19) atendimento da direção do curso -1,52 10

17) estacionamento no entorno -1,43 30

28) acesso à internet para pesquisas (wifi) -1,42 14

25) atendimento e serviços da reprografia -1,38 12

05) limpeza e quantidade dos banheiros -1,38 29

11) pontualidade dos professores -1,34 2

Fonte: Pesquisa.
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Tabela 10: Dez menores lacunas do curso de Administração
ATRIBUTOS LACUNA RANK IMPORTÂNCIA

12) titulação e capacitação dos professores -0,59 1

26) atendimento e serviços das lanchonetes -0,66 29

07) iluminação corredores/dependências -0,67 21

11) pontualidade dos professores -0,71 3

10) conhecimento prático dos professores -0,80 2

31) localização da Instituição -0,85 13

23) cumprimento prazos/eventos do calendário -0,85 9

04) limpeza e organização da sala de aula -0,94 8

09) didática dos professores -0,94 5

01) conforto ambiental da sala de aula -0,96 16

Fonte: Pesquisa.

Tabela 11: Dez menores lacunas do curso de Contábeis.
ATRIBUTOS LACUNA RANK IMPORTÂNCIA

20) serviços oferecidos pelo call center -0,75 28

02) recursos multimídia da sala de aula -0,83 9

26) atendimento e serviços das lanchonetes -0,89 24

10) conhecimento prático dos professores -0,94 3

08) relacionamento e acesso aos professores -1,01 13

21) serviços da central de atendimento -1,02 26

22) grade curricular e informações do curso -1,02 17

07) iluminação corredores/dependências -1,07 20

29) serviços de segurança interna -1,12 19

30) serviços de segurança externa -1,13 21

Fonte: Pesquisa.

4.3. MATRIZ DE OPORTUNIDADES
É importante que a IES conheça as necessidades de seus alunos para a melhoria na 
prestação de serviços, sobretudo em um mercado que é altamente competitivo. Campos 
e Nóbrega (2010) afirmam que as organizações devem desenvolver estratégias para 
identificar as informações sobre as necessidades dos clientes e conhecer o compor-
tamento dos concorrentes. A matriz de oportunidades é uma metodologia que permite 
confrontar a dimensão da lacuna de qualidade com o grau de importância conferido ao 
atributo, analisando-os simultaneamente. Para a análise da matriz de oportunidades foi 
utilizado o modelo proposto por Stock e Lambert (2001). São formadas nove células 
com o cruzamento de 3 grupos de importância e 3 grupos de lacunas. Stock e Lambert 
sugerem ações para cada uma das células formadas. No eixo das ordenadas, os 31 
atributos foram agrupados pela importância. No primeiro grupo ficaram os dez mais 
importantes; no terceiro, os dez menos importantes. No grupo do meio, os 11 atributos 
de importância intermediária. No eixo das abscissas, o critério de agrupamento fundou-
-se no tamanho das lacunas de qualidade. Os atributos foram divididos em três grupos: 
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maiores, médias e menores lacunas. As Tabelas 12 e 13 mostram o enquadramento dos 
atributos de acordo com a matriz importância x lacunas de qualidade. As expressões 
em negrito correspondem às ações recomendadas por Stock e Lambert de acordo com 
a posição de enquadramento.

Tabela 12: Matriz de Oportunidades para o curso de Administração.

LACUNAS DE QUALIDADE

Maiores Médias Menores

IM
PO

RT
ÂN

CI
A

Al
ta

serviços de segurança interna

acervo bibliográfico

Melhorar sem dúvida

atendimento direção do curso

grade curricular e info do curso

Melhorar

didática dos professores

limpeza organiz sala de aula

cumprimento do calendário

conhec prático professores

pontualidade dos professores

titulação/capacit professores

Manter/melhorar

M
éd

ia

serviços de segurança externa

limpeza e quant dos banheiros

acesso à internet pesquisas

instalações/serviços biblioteca

Melhorar

serviços oferecidos pelo site

relac e acesso aos professores

instalações físicas instituição

recursos multimídia sala aula

Manter

conforto amb sala de aula

localização da instituição

iluminação das dependências

Reduzir/manter

Ba
ix

a

aulas práticas/visitas técnicas

estacionamento no entorno

laboratório de informática

serviços central atendimento

Manter

serviços da reprografia

atend funcionários/servidores

serviço oferecido call center

valor das mensalidades

conforto cadeiras da sala aula

Reduzir/manter

serviço das lanchonetes

Reduzir/manter

Fonte: Elaboração própria.

Para o curso de Administração, a matriz recomenda que a IES deva melhorar sem dúvida a 
oferta dos serviços relacionados à segurança interna e ao acervo bibliográfico. Esta célula 
corresponde aos atributos cujo desempenho ficou muito aquém das expectativas (maiores 
déficits de qualidade) e que têm maior importância para os alunos. No extremo oposto, a 
IES pode manter ou até reduzir a oferta de serviços das lanchonetes. Nesta célula ficam os 
atributos com menores déficits de qualidade e que têm menor importância para os alunos.

Na célula superior direita, ficam os atributos de maior importância que tiveram os menores 
déficts de qualidade. Neste caso, a matriz de oportunidades sugere que a IES mantenha 
ou melhore o nível de serviço nos atributos didática, conhecimento prático, titulação e 
capacitação e pontualidade dos professores, limpeza e organização das salas de aula e 
cumprimento do calendário.
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A matriz de oportunidades já revela um quadro de recomendações diferente para o curso 
de Ciências Contábeis. A IES deve melhorar sem dúvida a oferta dos serviços relacionados 
aos serviços e informações oferecidos pelo site, ao atendimento da direção do curso e à 
pontualidade dos professores. Esses são os atributos que tiveram os maiores déficits de 
qualidade e estão no rol dos mais importantes para os alunos de Ciências Contábeis. No ex-
tremo oposto, a matriz sugere que a IES poderia reduzir ou manter o nível de serviço para 
os atributos central de atendimento, lanchonetes e call center. Correspondem aos menores 
déficts de qualidade com baixa importância para os alunos.

Tabela 13: Matriz de Oportunidades para o curso de Ciências Contábeis

LACUNAS DE QUALIDADE

Maiores Médias Menores

IM
PO

RT
ÂN

CI
A

Al
ta

serviços oferecidos pelo site

atendimento direção do curso

pontualidade dos professores

Melhorar sem dúvida

titulação/capacit professores

instalações/serviços biblioteca

limpeza organiz sala de aula

didática dos professores

conforto ambiental sala aula

Melhorar

conhecim prático professores

recursos multimídia sala aula

Manter/melhorar

M
éd

ia

localização da instituição

acesso à internet pesquisas

serviço da reprografia

Melhorar

atend funcionários/servidores

cumprimento do calendário

instalações físicas instituição

Manter

serviço de segurança externa

serviço de segurança interna

iluminação das dependências

grade curricular e info curso

relac e acesso aos professores

Reduzir/manter

Ba
ix

a

aulas práticas/visitas técnicas

acervo bibliográfico

estacionamento no entorno

limpeza e quant banheiros 

Manter

valor das mensalidades

laboratório de informática

conforto cadeiras da sala aula

Reduzir/manter

serviço central de atendimento

serviço das lanchonetes

serviço oferecido call center 

Reduzir/manter

Fonte: Elaboração própria.

Através da observação direta, é possível constatar que os alunos de Administração e Ciên-
cias Contábeis refletem diferentes realidades para suas expectativas e percepções. Quando 
os resultados das matrizes de oportunidades dos dois cursos são confrontados vis-à-vis, 
percebe-se que apenas em 9 dos 31 atributos pesquisados, a matriz sugere exatamente o 
mesmo tipo de conduta. A Tabela 14 revela os pontos de interseção. Cada célula da matriz 
reflete possíveis medidas a ser tomada pela IES. Cabe à IES analisar cada fator ou dimen-
são, pesquisar as razões de (in)satisfação e de acordo com seus recursos e competências 
deslanchar um programa de aperfeiçoamento do serviço oferecido. 
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Tabela 14: Pontos de interseção nas matrizes dos dois cursos.

LACUNAS DE QUALIDADE

Maiores Médias Menores
IM

PO
RT

ÂN
CI

A

Al
ta

Melhorar sem dúvida Melhorar conhec prático professores

Manter/melhorar

M
éd

ia

acesso à internet pesquisas

Melhorar

instalações físicas instituição

Manter

iluminação das dependências

Reduzir/manter

Ba
ix

a

aulas práticas/visitas técnicas

estacionamento no entorno

Manter

valor das mensalidades

conforto cadeiras da sala aula

Reduzir/manter

serviço das lanchonetes

Reduzir/manter

Fonte: Elaboração própria.

5. CONCLUSÕES
O crescimento e expansão das instituições de ensino superior pelo Brasil têm levanta-
do questões importantes sobre a qualidade do ensino. A rápida expansão do quadro de 
oferta de vagas, mais de 10% ao ano nesta última década, faz emergir de forma muita 
clara o componente concorrência entre as IES privadas. Neste cenário, essas instituições 
precisam de instrumentos que possam auxiliá-las na gestão dos serviços que oferecem à 
sociedade. A questão fundamental é como atrair e manter novos alunos nos seus quadros, 
oferecendo um serviço de qualidade e mantendo níveis de lucratividade que assegurem sua 
sobrevivência no longo prazo. A questão central deste estudo foi identificar os atributos 
mais importantes para os alunos de uma IES privada e avaliar em que medida os estudan-
tes estão satisfeitos com os serviços, com base nas suas expectativas e na percepção do 
serviço recebido.

O perfil socio-demográfico levantado não revelou diferenças significativas em gênero e em 
idade. Constata-se que a renda familiar dos alunos de Contábeis é superior a dos alunos de 
Administração, 41% contra 29% na faixa superior a 6 salários mínimos. De alguma manei-
ra esse resultado pode estar correlacionado com a origem dos estudos anteriores. Cerca de 
49% dos alunos de Contábeis fizeram seus estudos anteriores, sempre ou na maior parte, 
em escola privada, enquanto que na Administração, cerca de 42%. Dentre os alunos de 
contábeis, 23,7% são empresários ou profissionais autônomos, em Administração cai para 
15,4% . Na segunda razão de escolha, a vocação prevaleceu para ambos os cursos, embo-
ra de forma mais acentuada para os alunos de Administração. Para a escolha tanto da IES 
quanto do curso, a indicação familiar e o quadro de professores foram significativamente 
mais forte para os estudantes de Ciências Contábeis.

Os alunos assinalaram a sua percepção relativa à importância dos fatores atribuindo uma 
nota de zero (não importante) a dez (muito importante). No curso de Administração, as 
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médias variaram de 7,43 (disponibilidade de estacionamento no entorno) a 8,95 (titulação 
e capacitação dos professores). No de Contábeis, a menor média foi conferida ao atributo 
estrutura e serviços do laboratório de informática (7,79), e a maior, também, à titulação e 
capacitação dos professores (8,79). Na escala de valores, os alunos consideraram todos 
os atributos apresentados como importantes ou muito importantes. Há de se considerar 
dois aspectos. Primeiro, o viés de alta muito comum em pesquisas dessa natureza; há uma 
tendência dos respondentes em escolher valores mais altos na escala. Segundo, todos os 
atributos foram coletados a partir de estudos nacionais e internacionais envolvendo o ser-
viço de IES; foram readaptados em função das características locais da IES e submetidos 
a uma prévia análise exploratória com um grupo de alunos , resultando, daí, no conjunto 
de atributos pesquisado. Embora vários fatores tenham graus de importância próximos, os 
resultados sugerem que os alunos de Administração e Ciências Contábeis, no geral, têm 
expectativas diferentes em relação aos atributos pesquisados. O teste de correlação de 
rankings de Spearman resultou num índice de 0,66.

Embora em ordem diferentes, os alunos de Administração e Ciências Contábeis perce-
beram um desempenho elevado da IES em 7 atributos coincidentes, são eles: titulação e 
capacitação, conhecimento prático, didática e pontualidade dos professores, grade cur-
ricular e informações do curso, conforto ambiental e limpeza e organização das salas de 
aula. Os cinco primeiros revelam a competência acadêmica. Esse resultado é corroborado 
em vários estudos na literatura que colocam essa dimensão como a mais importante na 
percepção do serviço oferecido (HILL et al, 2003; DOUGLAS et al, 2006; BROCHADO, 2009; 
SENTHILKUMAR; ARULRAJ, 2011). O fato de terem avaliado esses atributos como os de 
maior desempenho, não significa que a percepção de qualidade seja a mesma para todos 
os atributos. A qualidade é percebida como a diferença entre as expectativas e o desem-
penho. Assim, quando observadas as menores lacunas de qualidade - em tese, no grupo 
de atributos para os quais os alunos identificam maior qualidade nos serviços oferecidos 
-, verifica-se que os alunos dois dos cursos têm percepção coincidentes apenas no co-
nhecimento prático dos professores, nos serviços das lanchonetes e na iluminação dos 
corredores e dependências. 

Finalmente, os resultados das matrizes de oportunidades revelam poucos pontos de inter-
seção. Neste caso, a IES deve analisar cada atributo, pesquisar as razões de (in)satisfação 
dos alunos em cada caso e, de acordo com seus recursos e competências, estabelecer um 
programa de aperfeiçoamento para o serviço oferecido. No nível gerencial, os programas 
de melhoria devem contemplar as especificidades de cada curso.
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RESUMO: Na atual conjuntura mercadológica o capital humano deixou de ser tratado como re-
curso e agora é tratado como parceiro das organizações. Nesta vertente, o presente artigo teve 
como objetivo identificar as causas da rotatividade de pessoal no Consórcio Arena Natal, empre-
sa do segmento de construção civil pesada, que atingiu uma média mensal de índice de rotativi-
dade de 15,79% em seus 13 primeiros meses de operações. A pesquisa empregou como coleta 
de dados, a aplicação de formulários com recém-desligados da referida empresa no período de 
outubro e novembro de 2012, permitindo assim, levantar dados referente a informações sobre 
tipos de desligamento, política interna de RH, níveis de satisfação sobre determinados fatores, 
além do clima organizacional. O efeito da rotatividade de pessoal envolve vários dos fatores 
que causam a incidência deste. Contudo, para a realização do estudo, utilizou-se uma pesquisa 
descritiva, através da observação e relato dos fatos ocorridos respondidos nos formulários em 
questão. Como resultado, identificou-se que a empresa citada é responsável por 85% das de-
missões em questão, o que se caracteriza que a própria gera a rotatividade de pessoal, devido 
ao seu recrutamento e seleção de pessoal ser ineficaz – a empresa pesquisada não estabelece 
critérios para os cargos ofertados, tão pouco existem ferramentas de recrutamento e seleção 
neste processo - contratando funcionários não conforme as necessidades dos cargos ofertados, 
consequentemente tendo que em curto período de tempo demiti-los..

Palavras-chave: Rotatividade de pessoal. Construção civil pesada. Recrutamento e seleção.

TURNOVER: NATAL ARENA CONSORTIUM

ABSTRACT: In the current marketing conjuncture, the human capital is no longer treated as a re-
source and now is treated as a partner of the organizations. On this side, the present article had 
as a goal to identify the cause of people turnover in the Natal Arena Consórcio, a company in the 
segment of heavy civil construction, that achieved a monthly average of 15,79% in turnovers, in 
the first 13 months of operation. The research used forms as a data collection with the dismissed 
employees of the company in the period of October and November of 2012, allowing therefore, 
to raise data referring to the information about the kinds of dismissal, internal human resources, 
levels of satisfaction about certain factors, besides organizational environment. The effect of the 
human turnover involves different factors that cause the incidence of those. However, for the 
realization of the study, it was used a descriptive research, through the observation and report 
of facts answered in the forms. As a result it was identified that the company was responsible 
for 85% of the dismissal, which can characterized as the company itself generates the human 
turnovers, because its recruitment and selection of employees being ineffective – the company 
doesn’t establish criteria’s for the jobs offers, neither there are no recruitment and selection tools 
in this process – hiring employees that don’t fit the necessities of job offers, consequently having 
to dismiss them in a short period of time.

Key Words: Turnover. Heavy civil construction. Recruitment and selection.
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1. INTRODUÇÃO
O capital humano é imprescindível para uma efetiva continuidade dos procedimentos e 
operações nas organizações. Partindo deste princípio, vê-se que o conhecimento tácito 
– o conhecimento contido na mente das pessoas - não pertence à organização, e sim ao 
colaborador, ou seja, as organizações perdem este conhecimento no momento no qual o 
colaborador deixa de fazer parte do seu quadro funcional.

Por tal motivo, nota-se atualmente uma forte tendência nas empresas em elaborar estraté-
gias e políticas de RH - planos de carreira, política salarial, benefícios, dentre outros - com 
a finalidade de estimular a motivação de seus clientes internos e reter seus talentos, pois 
hoje se considera as pessoas não mais como um recurso, e sim um parceiro na organização.

Visto este, compara-se uma alta rotatividade de pessoal a uma “âncora” nas organizações, 
uma vez que faz com que estas percam o bom capital intelectual que possuem; traz con-
sigo despesas extras - recrutamento, seleção, admissão e treinamento para contratações 
substitutas - o que, consequentemente, afeta o custo do financiamento do processo orga-
nizacional, que reflete no custo do produto ou serviço final.

No setor da construção civil, o nível de rotatividade é alto. Segundo estudo realizado pelo 
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) sobre a 
taxa de rotatividade nos setores de atividade econômica - excluídas as transferências, apo-
sentadorias, falecimentos e desligamentos voluntários - no ano de 2009, o setor da Cons-
trução Civil, embora tenha um pequeno peso no total de vínculos trabalhistas, apresenta 
uma taxa de rotatividade de 86,2%.

Assim, o presente artigo abordará a temática da rotatividade de pessoal no Consórcio Are-
na Natal, empresa de construção civil pesada, fundada em agosto de 2011, dispondo de 
sua sede na própria localidade da obra, à avenida Prudente de Morais, 5121, Lagoa Nova 
– Natal/RN, CEP: 59.064-903. 

Objetiva-se com este estudo identificar as causas da rotatividade de pessoal no Consórcio 
Arena Natal, sendo realizado por meio de uma pesquisa. Portanto, este artigo é importante 
para a referida empresa, pois irá fornecer informações e dados sobre a rotatividade de pes-
soal, podendo a própria elaborar estratégias e implantá-las baseada neste estudo. É opor-
tuno ainda para o setor de construção civil regional, para que se tenha conhecimento sobre 
quais fatores influenciam na migração de funcionários para outras empresas ou obras, e 
oportuno também para o meio acadêmico, pois esta temática focada na construção civil é 
pouco abordada. 
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A viabilidade deste artigo se dá pelo vasto acervo bibliográfico com informações acerca 
desta temática, e, ainda, a facilidade de acesso à empresa e seus dados relacionados à 
circulação de pessoal e outros aspectos.

Por fim, o resultado da referida pesquisa identificou que o próprio Consórcio Arena Natal 
gera a rotatividade de pessoal, devido seu recrutamento e seleção de pessoal ser ineficaz 
– a empresa pesquisada não estabelece critérios para os cargos ofertados, tão pouco exis-
tem ferramentas de recrutamento e seleção neste processo - contratando funcionários não 
conforme as necessidades dos cargos ofertados, consequentemente tendo que em curto 
período de tempo demitir estes. 

2. METODOLOGIA
O presente artigo tem a finalidade de analisar as causas que influenciam na rotatividade de 
pessoal no Consórcio Arena Natal, para a realização deste foi realizada uma pesquisa, que 
quanto a sua natureza, classifica-se como uma pesquisa de resumo.

Partindo para a abordagem de pesquisa quanto aos fins, este artigo corresponde a uma pesqui-
sa descritiva, tendo como enfoque relatar os acontecimentos, fatos e características ocorridas.

Referente aos procedimentos da pesquisa, este artigo se caracteriza como uma pesquisa 
de campo. Desta forma, para o tratamento dos dados foi abordado o método quantitativo 
de pesquisa, que por meio deste método foram aplicados formulários com recém-desli-
gados da empresa nos meses de outubro e novembro de 2012, caracterizando assim uma 
amostra não probabilística.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
Muito se fala do capital humano nas organizações, e de como este é um dos principais recursos 
para o alcance dos objetivos organizacionais. De acordo com Chiavenato (2008) em conjunto 
as pessoas constituem o capital humano que compõe a organização. Para ele, este capital 
pode valer mais ou valer menos variando, na medida em que contenha talentos e competên-
cias capazes de agregar valor à organização, com o propósito de deixá-la mais competitiva.

Deste modo, influenciar, estimular e motivar pessoas é de suma importância, pois se en-
tende que o capital humano é um recurso organizacional do qual necessita de controle.

Os empregados podem ser tratados como recursos produtivos das organizações: 
os chamados recursos humanos. Como recursos, eles são padronizados, unifor-
mes, inertes e precisam ser administrados, o que envolve planejamento, organiza-
ção, direção e controle de suas atividades, já que são considerados sujeitos passi-
vos da ação organizacional. Daí a necessidade de administrar os recursos humanos 
para obter deles o máximo rendimento possível (CHIAVENATO, 2008, p. 11). 

Portanto, sente-se a necessidade do gerenciamento de pessoas, uma vez que, por meio 
dos indivíduos e de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, as organizações oêm êxito 
em desempenhar suas atividades, tornando-se eficazes quanto ao atingimento de suas 
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metas e objetivos. Assim se exaltar o quão grande é o desafio para o administrador ao 
gerenciar pessoas.

Ao abordar o gerenciamento de pessoas, identifica-se a importância deste como papel de 
“harmonizador” entre os interesses da organização e os interesses dos indivíduos inseri-
dos no contexto organizacional.

Gil (2006, p. 17) conceitua a gestão de pessoas como: “função gerencial que visa à coope-
ração das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organi-
zacionais quanto individuais”. 

Sabe-se então que para o funcionamento das organizações, necessita-se de pessoas, e as 
pessoas necessitam das organizações como um passo para a conquista de seus objetivos 
pessoais e ainda fornecer sua subsistência.

Dutra (2006) afirma que é papel da gestão de pessoas o desenvolvimento mútuo, do qual 
a empresa deve estimular e criar condições necessárias para que a própria empresa e as 
pessoas possam se desenvolver mutuamente nas relações estabelecidas.

Outro papel da gestão de pessoas segundo Dutra (2006), é a de fornecer satisfação mútua, 
devendo a gestão de pessoas alinhar a um só tempo os objetivos estratégicos e negociais 
da organização e o projeto profissional e de vida das pessoas. Assim, entende-se que a 
gestão de pessoas tem a função de integralizar as pessoas com as organizações para que 
ambas atendam às necessidades umas das outras.

Ao se falar do papel da gestão de pessoas, acentua-se também a necessidade de co-
nhecimento sobre suas políticas, estas estão relacionadas principalmente a procedi-
mentos, os quais servem como um manual para determinados questionamentos a fim 
de saber como executá-los. 

Segundo Chiavenato (2008), as políticas são guias para as ações, e, servem de provisão 
de respostas a questionamentos ou a problemas que podem vir a ocorrer com frequência, 
consequentemente minimizando a procura dos subordinados aos seus supervisores para 
esclarecimentos ou soluções para cada caso.

Ainda de acordo com Chiavenato (2008), as políticas de recursos humanos fornecem ma-
neiras de como as organizações pretendem lidar com seus colaboradores e pela inter-
mediação destes atingir os objetivos organizacionais, o que consequentemente permite 
condições para o alcance de objetivos individuais os quais variam enormemente conforme 
cada organização.

Ressalta-se que cada organização tem sua política de gestão de pessoas diferenciada. Po-
rém, existem fatores na composição das políticas em comum a todas, dos quais se refere 
ao recrutamento e seleção de pessoal, integração de novos funcionários, manual de car-
gos, plano de carreira, avaliação de desempenhado, plano de cargos e salários, benefícios, 
treinamento, dentre outros.

A gestão de pessoas possui diversas atividades para gerenciar o capital humano nas orga-
nizações, dentre as quais estão inclusas o recrutamento e seleção, o treinamento e desen-
volvimento, a avaliação de desempenho e remuneração, que será abordado a seguir.
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O recrutamento e seleção são atividades, que, juntas fornecem a entrada de capital humano 
nas organizações. Segundo Araujo e Garcia (2009), o recrutamento e seleção estão plena-
mente interligados, um complementando o outro, ficando assim difícil fazer uma distinção 
entre eles, embora se refiram a resultados finais divergentes.

A função do recrutamento está diretamente ligada à capacitação de pessoas no mercado 
de trabalho. Ainda conforme Araujo e Garcia (2009), o recrutamento é um processo de 
identificação e atração de um grupo de candidatos.

Outro ponto importante a se frisar no recrutamento é sua importância para um abaste-
cimento de pessoas adequadas que se encaixem para a seleção. Gil (2006) afirma que o 
processo de recrutamento consiste na atração de candidatos potencialmente qualificados 
com a capacidade de ocupar cargos dentro das organizações. 

No recrutamento ainda se faz necessário definir critérios (saber quais atribuições e descri-
ções do cargo), para a partir deste estabelecer qual a melhor forma de recrutamento - in-
terno (captando candidatos dentro da própria organização) ou externo (captando pessoas 
no mercado) – o que implica também que terá um menor custo para realizá-lo.

A seleção, como esta própria se refere, tem como responsabilidade selecionar os candida-
tos recrutados que melhor se adéquam ao cargo ofertado.

Conforme Marras (2007), a seleção de pessoal é uma atividade que tem a finalidade de 
escolher, sob uma metodologia específica, candidatos a emprego recebidos do processo 
de recrutamento, visando suprir a necessidade de capital humano da empresa. 

Após o candidato passar pelas etapas de recrutamento e seleção e ser efetivamente contra-
tado pela empresa, este precisará de treinamento.

Milkovich e Boudreau (2010, p.338) definem treinamento como, “um processo sistemático 
para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em 
uma melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 
papéis funcionais”.

O treinamento é uma das principais atividades da gestão de pessoas, o qual tem como 
propósito capacitar e desenvolver as atitudes, habilidades e competências das pessoas 
inseridas nas organizações, com o objetivo de melhoramento da execução dos processos 
internos da empresa.

De acordo com Marras (2007, p.145) ,“o treinamento produz um estado de mudança no 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) de cada trabalhador”. Assim, 
como consequência o treinamento enriquece a bagagem de conhecimentos do colaborador. 

A utilização da ferramenta de treinamento depende das necessidades e dos objetivos orga-
nizacionais. Segundo Marras (2007), os objetivos do treinamento podem ser específicos 
(formação profissional, especialização e reciclagem) ou objetivos genéricos (aumento da 
produtividade e qualidade, Incentivo motivacional, otimização pessoal e organizacional ou 
atendendo a exigências das mudanças).

Marras (2007) afirma ainda que o treinamento também pode corrigir eventuais diferenças 
de conhecimento entre os colaboradores, para uma melhor execução dos procedimentos 
internos organizacionais. 
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Para a mensuração da qualidade do treinamento, e saber se este atendeu totalmente às expec-
tativas como ferramenta para aprimoramento organizacional, necessita-se avaliar as pessoas. 

Segundo Chiavenato (2008), a avaliação de desempenho é um acompanhamento continuo 
do desempenho individual de cada colaborador em seu respectivo cargo e seu desenvol-
vimento futuro. 

Desta forma, vê-se que a avaliação de desempenho consiste em obter conhecimento sobre 
as pessoas contidas nas organizações, com foco principal no exercício de suas atividades, 
que devem estar em conformidade com a necessidade organizacional e atender às expec-
tativas do o cargo auferido. Ainda, através da ferramenta de avaliação de desempenho, é 
possível saber se os resultados do investimento (treinamento) no funcionário estão condi-
zentes àqueles estipulados pelas políticas de gestão pessoais.

Gil (2006) afirma que, com a avaliação de desempenho, torna-se possível definir o grau de 
contribuição de cada funcionário, saber se o colaborador está qualificado para atender às 
exigências do cargo e identificar se os treinamentos têm contribuído para o bom desempe-
nho do quadro funcional.

Outro fator importante a se destacar e que através da contribuição da avaliação de desempenho, 
pode-se elaborar uma política de gestão de pessoas mais adequada para cada organização. 

Assim, conhecer o desempenho das pessoas nas organizações e saber se suas atribuições 
se e estão em sintonia com as exigências do cargo exercido, é fundamental para o anda-
mento eficiente dos procedimentos nas organizações. 

Outra atividade da gestão de pessoas a se ressaltar é a remuneração. A remuneração se 
conceitua como uma forma de compensar as pessoas pelo seus serviços prestados nas 
organizações, implica ainda em uma maneira de motivar e valorizar o capital humano .

Segundo Milkovich e Boudreau (2010), a remuneração é uma arma que atrai, mantém e 
motiva os empregados, mas também é o principal custo organizacional, por tal motivo 
deve ser bem administrado. Ainda conforme Milkovich e Boudreau (2010, p.381), “a remu-
neração inclui o retorno financeiro, os serviços e benefícios tangíveis que os empregados 
recebem como parte de pagamento em uma relação de trabalho”. 

Assim, identifica-se uma reciprocidade entre as pessoas e as organizações. As pessoas 
fornecem conhecimento, disponibilizam tempo (dentre outros fatores), e em contra ponto 
esperam das organizações uma forma de contraprestação (salário), do qual estas organiza-
ções esperam alcançar suas metas e objetivos através do desempenho das pessoas.

Ao abordar a rotatividade de pessoal, vê-se que esta consiste no fluxo de entradas e saídas 
de pessoas nas organizações em determinado período de tempo, entende-se também que 
esta não é uma causa, porém um efeito nas organizações. Segundo Chiavenato (2009, 
p.40), “o termo rotatividade ou turnover é usado para definir a flutuação de pessoal entre 
uma organização e seu ambiente”.

Existem dois tipos de rotatividade, a provocada pelas pessoas e a provocada pelas organizações.
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A mais comum é a provocada pelas organizações. Chiavenato (2009) afirma que este tipo 
de rotatividade ocorre quando as empresas buscam melhorar o seu potencial humano, e 
ainda para a redução de quadro de pessoal (enxugamento), para reduzir as atividades, que, 
consequentemente reduzem os seus custos.

A rotatividade provocada pelas pessoas ocorre por iniciativa do individuo, seja por motivos 
próprios ou implícitos nas organizações. Chiavenato (2009) relata que as empresas neces-
sitam identificar os motivos que estão provocando esses desligamentos, com a finalidade 
de atuar sobre eles a fim de eliminar qualquer sintoma de rotatividade provocada pela em-
presa que influencie na decisão voluntária do funcionário de se desligar.

Pomi (2005 apud ARAUJO; GARCIA, 2009 p.87) expõem que, “o alto turnover é sinônimo de 
perda de produtividade, de lucratividade e de saúde organizacional, além de impactar na mo-
tivação das pessoas e no comprometimento gera ainda mais absenteísmo e rotatividade”.

Sabe-se ainda que a empresa perde muito com este fluxo de entradas e saídas de pessoal, 
seja com custos diretos – rescisões, recrutamento, seleção, admissão e treinamento de 
novos funcionários – ou custos indiretos – como a produtividade e tempo, desde o período 
para entrada do novo funcionário e a adaptação dele no trabalho.

Como já se sabe, um alto índice de rotatividade de pessoal é prejudicial para as organiza-
ções, diagnosticar os principais fatores que levam a ocorrer este efeito é importante para a 
retenção de pessoal. De acordo com Chiavenato (2009), a rotatividade é um efeito de diver-
sos fenômenos localizados no ambiente interno e externo à organização que condicionam 
a atitude da própria organização e do comportamento do pessoal.

Chiavenato (2009) identifica como fatores externos relacionados à rotatividade de pessoal 
a situação de oferta e procura de recursos humanos no mercado, conjuntura econômica, 
oportunidades de empregos no mercado de trabalho, dentre outros.

Os fatores internos ligados à rotatividade de pessoal correspondem principalmente às po-
líticas de gestão de pessoas da organização. Chiavenato (2009) afirma que os fenômenos 
internos estão relacionados à política salarial, política de benefícios, estilo de gestão exercido, 
oportunidade de crescimento na organização, relacionamentos interpessoais, clima organi-
zacional, cultura da organização, política de recrutamento e seleção de pessoal, política de 
treinamentos, avaliação desempenho, entre outros fatores relacionados à gestão de pessoas.

Referente à rotatividade de pessoal no setor da construção civil, sabe-se que este seg-
mento é um dos setores que mais empregam no país, e nele estão relacionados todos os 
processos produtivos relacionados às obras, tanto de pequeno quanto de grande porte. 
Segundo a receita federal, a construção civil é conceituada como “a construção, a demo-
lição, a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo 
ou ao subsolo”. 

De acordo com Ribeiro (2011), o setor da construção civil tem um forte papel na contribui-
ção da economia brasileira, sendo este responsável por absorver no mercado de trabalho 
grande parte da mão–de- obra, este dentre outros fatores levam este setor a ter uma aten-
ção redobrada, além de receber maiores incentivos e benefícios pela parte dos governantes 
do nosso país.
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Conforme Bonatelli (2012), a criação de vagas de emprego - contratações menos demis-
sões – em agosto de 2012 na construção civil em todo o País atingiu 12,7 mil vagas, um 
crescimento de 0,37% em relação a julho. 

Ao analisar estas informações, vê-se que o setor de construção civil está em processo de 
aquecimento, principalmente no que se tange a obras de grande porte referente à Copa de 
2014 e às Olimpíadas de 2016.

Apesar de indicadores altos quanto à geração de emprego, o setor da construção civil se 
caracteriza por ter um alto índice de rotatividade de pessoal. Segundo pesquisa feita pelo 
DIEESE (2010), mesmo com muitos empregos gerados, a construção civil tem como gran-
de problema a rotatividade da mão-de-obra: enquanto 2,4 milhões de trabalhadores foram 
contratados em 2010, outros 2,2 milhões perderam o emprego.

Um fator a explicar essa rotatividade de pessoas está no tipo de contratação do trabalhador. 
Ainda segundo o estudo do DIEESE (2010), um dos motivos é a particularidade do proces-
so produtivo. A duração do tempo de trabalho na construção se dá por contrato temporal 
ou empreitada, ou seja, o contrato de trabalho desses trabalhadores se encerra assim que 
termina determinada fase da obra, ou, em alguns casos, os trabalhadores são transferidos 
para outros canteiros.

Outro fator que motiva a rotatividade de pessoas de acordo com o DIEESE (2010) é a redução 
dos custos para a construtora, pois a rotatividade rebaixa o salário dos trabalhadores do setor.

Por fim, vê-se que não há estabilidade no mercado de construção civil quanto à rotatividade 
de pessoal, devido à instabilidade do próprio segmento uma vez que para as empresas des-
te ramo é mais lucrativo demitir seu pessoal, como forma de manter a mão-de- obra com 
salários mais baixos, além de não reter este capital humano à espera de obras futuras, já 
que como citado anteriormente, as empresas de construção vivem de obras de curto prazo 
e empreitadas.

4. ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa foi aplicada no Consórcio Arena Natal, empresa que é especializada na constru-
ção civil pesada. A referida foi fundada com o objetivo de execução das obras e serviços de 
engenharia relacionados à demolição e remoção dos Estádios do Machadão e Machadinho, 
construção do Estádio Arena das Dunas, além de seu estacionamento localizado na cidade 
do Natal, estado do Rio Grande do Norte, com a finalidade de prover os jogos da Copa do 
Brasil de 2014, sendo contratada pela Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. 

Este consórcio se encontra formalizado na classe de empresa Ltda., contando atualmente 
com 1.281 funcionários e com previsão de contratação total de 2.400 durante toda obra, 
distribuídos nas mais diversas áreas da administração, engenharia e produção.

Expõe-se a seguir a quantidade de funcionários demitidos e admitidos no Consórcio Arena 
Natal, referente aos meses de outubro de 2011 a outubro de 2012.
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Gráfi co 01 – Admitidos e demitidos do Consórcio Arena Natal em quantidade, meses de outubro 

de 2011 a outubro de 2012.

350

300

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

250

200

150

100

50

0

Dimenssões

Admissão

1

86 85

15

120
102

194

49

135

224 232

318

162

107

4
21

0

29 15
29

87
59

61

96

46

149

Fonte: Departamento de pessoal do Consórcio Arena Natal (2012).

Identifica-se uma oscilação quanto à admissão dos funcionários em cada período, devido 
às etapas da obra. De outubro a dezembro de 2011, deu-se início à obra, fase de terraplena-
gem o que necessitava de maior dependência de máquinas para remoção ou realocação de 
terra, a partir de janeiro até meados de maio de 2012 estavam sendo feitas as fundações da 
obra, precisando assim de maior efetivo humano. De junho a outubro de 2012, iniciou-se a 
fase de pré-moldados, a etapa mais longa da obra da qual necessitava do dobro do efetivo 
já contratado, além de abrir turno noturno na obra.

Outro ponto identificado, referente às demissões, é que esta segue um alinhamento crescen-
te em quase todos os períodos da obra, determinada principalmente pelo total de efetivos.

Sobre os índices de rotatividade no Consórcio Arena Natal nos meses de outubro de 2011 
a outubro de 2012:

Gráfi co 02 – Taxa de rotatividade de pessoal mensal, de outubro de 2011 à outubro de 2012 em %
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Fonte: Departamento de pessoal do Consórcio Arena Natal (2012).

Ao analisar o gráfico acima, nota-se que as taxas de rotatividade mensal são variáveis e 
independem do andamento da obra, entende-se assim que este índice está ligado a um 
fator interno à organização.
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De acordo com Chiavenato (2009), não existe um índice de rotatividade ideal, porém um 
índice de rotatividade equivalente a zero denota um estado de esclerosamento da organi-
zação e um índice muito elevado também não é desejável, pois a empresa não obtém êxito 
em fixar e assimilar corretamente seus recursos humanos.

Deste modo, justifica-se a pesquisa referida pelo fato da empresa apresentar em 13 meses de 
operações, uma média mensal de rotatividade de pessoal de 15,79%, o que se considera alto. 

Para a realização desta pesquisa, foram entrevistados 60 recém-desligados da empresa ci-
tada, através de uma entrevista demissional contendo 12 questões objetivas, relacionadas 
principalmente a questões de gestão de pessoal, nível de satisfação, relacionamento com 
os colegas de trabalho e reposição de mercado de trabalho.

Segue abaixo o resultado das entrevistas demissionais realizadas:

Gráfi co 03 – Tipo de desligamento no Consórcio Arena Natal em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Do total dos tipos de desligamentos efetivados no Consórcio Arena Natal 85% foi realizado 
pela própria empresa e 15% partiu da iniciativa dos funcionários. O que demonstra que a 
própria empresa gera o efeito da rotatividade de pessoal.

Gráfi co 04 – Opinião dos ex-funcionários sobre a referida empresa em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Quando questionados sobre a sua opinião sobre a empresa citada, 50% dos entrevistados 
relatam que o Consórcio Arena Natal é uma empresa boa, seguidos de 23,3% que afir-
maram ser uma empresa regular, 16,7% disseram ser uma empresa ruim e 10 % do total 
afirmaram ser uma empresa ótima. Assim, vê-se que em maior parte, os funcionários se 
sentiam satisfeitos em trabalhar no Consórcio Arena Natal.
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Gráfi co 05 – Opinião dos ex-funcionários referente ao cargo ocupado em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Sobre o nível de satisfação dos funcionários relacionado ao cargo que ocupavam na em-
presa 68,3% afirmaram estar totalmente satisfeitos com o cargo exercido, seguidos de 
15% que disseram estar totalmente insatisfeitos, 11,7% relataram estar parcialmente sa-
tisfeitos, 3,3% explicitaram estar parcialmente insatisfeitos com o cargo e 1,7% disseram 
ficar indiferentes quanto ao questionamento. Expõe-se que, em maioria, os funcionários da 
referida empresa se sentiam satisfeitos com o cargo que ocupavam na empresa.

Gráfi co 06 – Opinião dos ex-funcionários sobre os seus superiores diretos em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Referente à opinião dos entrevistados sobre seus superiores diretos, 38,3% dos funcioná-
rios afirmaram serem bons, seguidos de 36,7% que relataram que seus superiores diretos 
eram ótimos, 13,3% disseram ser regulares e 11,7% que relataram ser ruins, ou seja, gran-
de parte dos funcionários classificavam seus superiores entre bom e ótimo o que explicita 
uma boa interação entre superiores e subordinados.

Gráfi co 07 – Opinião dos ex-funcionários sobre o horário de trabalho em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).
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Relacionado ao horário de trabalho, 70% dos entrevistados afirmaram estar totalmente 
satisfeitos, seguidos de 11,7% que relataram estar indiferente quanto ao questionamento, 
10% relataram estar totalmente insatisfeitos, 5% disseram estar parcialmente satisfeitos e 
3,3% parcialmente insatisfeito com seu horário de trabalho. Deixa-se explicito que grande 
parte dos funcionários se sentiam satisfeitos com seu horário de trabalho diário.

Gráfi co 08 – Opinião dos ex-funcionários sobre os benefícios ofertados pela empresa em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Do total 63,3% afirmaram estar totalmente satisfeitos com os benefícios ofertados pelo 
Consórcio Arena Natal, seguidos de 21,7% que relatam estar totalmente insatisfeitos, 10% 
parcialmente satisfeitos, 3,3% indiferente quando questionados e 1,7% parcialmente insa-
tisfeitos sobre os benefícios da empresa citada.

Segundo Araújo e Garcia (2009,) os benefícios sociais correspondem a meios de condi-
ções do qual as organizações oferecem às pessoas, com o princípio de mantê-las. Assim, 
quanto aos benefícios ofertados pelo Consórcio Arena Natal, a maioria dos entrevistados 
disse se sentir satisfeitos.

Gráfi co 09 – Opinião dos ex-funcionários sobre o salário ofertado pela referida empresa em %

Totalmente Insatisfeito

Parcialmente Insatisfeito

Parcialmente Satisfeito

Indiferente

Totalmente Satisfeito

3,3 3,3

23,3

10,0

60,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Quanto ao salário ofertado pelo Consórcio Arena Natal, 60% dos entrevistados afirmaram 
estar totalmente insatisfeitos, seguidos de 23,3% que afirmaram estar totalmente satis-
feitos, 10% disseram estar parcialmente insatisfeitos, e 3,3% dos entrevistados relataram 
estar parcialmente satisfeitos e indiferentes cada. 

Segundo Milkovich e Boubreau (2010), oferecer salários abaixo do mercado comparado 
com um dos concorrentes significa dificuldade na atração e retenção de pessoal, porém 
outros fatores como promoções, benefícios, horários flexíveis de trabalho e um clima orga-
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nizacional favorável podem superar a questão do piso salarial mais baixo para muitos dos 
candidatos a cargos. Assim, nesta vertente, grande parte do total de respondentes se sente 
insatisfeito com seu salário atual.

Gráfi co 10 – Opinião dos ex-funcionários sobre o relacionamento dos colegas de trabalho e so-

bre a conduta moral destes em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Referente ao relacionamento interpessoal para com os colegas de trabalho, e à conduta 
moral desses, a maioria dos entrevistados classificaram em ambas ótimo ou bom. Ao 
questioná-los também sobre as condições ambientais de trabalho, 81,7% dos recém-
-desligados relataram estar totalmente satisfeitos, 11,7% afirmaram estar totalmente in-
satisfeitos, 3,3% disseram estar parcialmente satisfeitos, entre parcialmente insatisfeitos 
e indiferentes cada um obteve 1,7% do total. Assim, identifica-se que boa parte do total 
de respondentes, se sentia satisfeito com as condições ambientais de trabalho, o que de-
monstra que a referida empresa possui um clima organizacional favorável.

Gráfi co 11 – Opinião dos ex-funcionários sobre oportunidades de crescimento na referida 
empresa em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Sobre as oportunidades de crescimento no Consórcio Arena Natal, 56,7% dos entrevis-
tados relataram estar totalmente satisfeitos com a política de promoção da empresa, se-
guidos de 21,7% que relatam estar totalmente insatisfeitos, 10% parcialmente satisfeitos, 
6,7% indiferentes quanto ao questionamento e 5% afirmaram  estar parcialmente insatis-
feitos com as oportunidades de crescimento na referida empresa.
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Gráfi co 12 – Opinião dos ex-funcionários sobre reposição no mercado de trabalho em %
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Fonte: Pesquisa de Campo no Consórcio Arena Natal (2012).

Ao questioná-los sobre a reposição no mercado de trabalho, 53,3% dos entrevistados re-
lataram que a facilidade de conseguir novo emprego é ótima, seguidos de 36,7% que afir-
maram ser boa, 6,7% acham essa reposição regular e 3,3% relata que será ruim na busca 
de um novo emprego.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os formulários das entrevistas demissionais do Consórcio Arena Natal consta-
tou-se que a própria gera o efeito da rotatividade de pessoal. Dos 60 respondentes, 85% 
foram desligados pela referida. Questionado, o gestor de pessoas relatou que a maioria das 
rescisões efetivadas se dá por não conformidade do funcionário, ou seja, este não atende 
às necessidades da empresa, possuindo baixa produtividade ou é inadequado ao trabalho. 

Entende-se ainda que a empresa pesquisada possui uma deficiência referente ao seu pro-
cesso de recrutamento e seleção de pessoal, pois recrutando de forma inadequada, con-
sequentemente irá demitir seus clientes internos com uma maior frequência, fazendo cada 
vez mais seu recurso de pessoal girar, necessitando repor pessoal de forma intermitente.

O recrutamento e seleção não conforme, gerou como efeito uma grande incidência de ro-
tatividade de pessoal (turnover), apresentando uma média mensal de 15,79%, em um ano 
e um mês de obra.

Este efeito – rotatividade - cria custos desnecessários oriundos das rescisões contratuais 
antes do tempo previsto, além de outros custos referentes a novas contratações para a 
substituição destes, o que consequentemente aumenta o valor total de previsão da cons-
trução do empreendimento. 

Outra consequência, do turnover é a perda de tempo com as novas contratações para subs-
tituição dos empregados desligados, visto que a falta de pessoal no campo compromete a 
previsão do andamento da obra, podendo este prejudicar a entrega do mesmo.

Ainda no momento no qual era feito o levantamento, verificou-se que em sua maioria, os 
recém-desligados da empresa se sentem satisfeitos com a mesma, sobre o cargo em que 
ocupavam, reconheciam seus superiores como bons ou ótimos, eram satisfeitos quanto 
ao seu horário de trabalho, condições ambientais e benefícios ofertados pela empresa. 
Possuíam em grande parte um bom relacionamento interpessoal para com seus colegas 
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de trabalho e também confiavam na conduta moral destes, reconheciam que a empresa 
fornecia oportunidades de crescimento e carreira, além de grande parte estar saindo da 
empresa com a afirmação que no mercado de trabalho deste segmento a sua reposição 
será mais fácil, devido à experiência adquirida na construtora.

Em contraponto, houve o relato de insatisfação destes quanto ao salário ofertado pela em-
presa, o que o próprio gestor de pessoas deixa explicito que baseado nas outras empresas 
de segmento parecido, o salário do Consórcio Arena Natal é mais baixo, porém a empresa 
se defende dizendo que devido ao seu segmento de mercado ser diferenciado das demais 
construtoras da cidade – segmento de construção civil pesada – a própria não oferece 
benefícios em dinheiro aos funcionários.

Devido em sua maioria as rescisões partirem por iniciativa da empresa, entende-se que a 
mesma está incoerente quanto ao seu poder de reter seu pessoal – pouca quantidade de pes-
soal pede demissão da mesma, mesmo a própria ofertando um salário abaixo do mercado.

Recomenda-se que o Consórcio Arena Natal reestruture o seu processo de recrutamento 
e seleção de pessoal, definindo critérios para o cargo que disponibiliza, além de utilizar o 
manual de cargos para basear-se quanto às características necessárias de perfil de cada 
cargo a ser ofertado, também é necessário para a referida empresa a definição de ferra-
mentas no processo de seleção como entrevistas, dinâmicas de grupo, testes psicológicos 
e aplicação de testes práticos.

Por fim, outro ponto de recomendação é a criação de parcerias com empresas, associa-
ções, Ong´s, e projetos públicos para divulgação das vagas a serem disponibilizadas pela 
empresa, além da terceirização do seu processo de recrutamento e seleção.
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Resumo: O Ministério da Educação do Brasil, objetivando padronizar ao máximo e controlar os 
cursos superiores de administração, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacional, que entre ou-
tros pontos, preconiza os conteúdos de formação profissional que devem ser contemplados nos 
currículos dos cursos de administração. Esta pesquisa, de natureza quantitativa, teve o intento 
de identificar a adesão entre os currículos praticados pelas IES e as DCNs, no que se refere aos 
conteúdos de formação profissional nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para 
viabilizar esta investigação, documentos das IES (currículos) foram coletados em seus sítios ele-
trônicos e utilizados para identificação do alinhamento com as DCNs. Os resultados obtidos indi-
cam que as IES praticam currículos com pouca adesão aos conteúdos profissionais Teorias das 
Organizações e Administração de Serviços, enquanto conteúdos relacionados ao Planejamento, 
Finanças, Mercado e Produção têm alta adesão. 

Palavras-Chave: Currículo. Curso Superior de Administração. Diretrizes Curriculares Nacionais.

CONTENTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE NATIONAL 
CURRICULUM GUIDELINES PRESENT IN CURRICULUM 
OF BUSINESS COURSES: A SURVEY IN THE STATES OF 
CEARÁ, PARAÍBA AND RIO GRANDE DO NORTE

Abstract: The Ministry of Education of Brazil, aiming to standardize and control the most higher 
education courses in Administration, instituted the National Curriculum Guidelines, which, among 
other things, for the professional content that should be included in the curricula of administration 
courses. This research, of quantitative nature, had the intent to identify the adhesion between the 
curricula practiced by Institution and DCNs, in relation to professional content in the states of Ce-
ará, Paraíba and Rio Grande do Norte. To facilitate this investigation, documents of IES (curriculu-
ms) were collected in their websites and used to identify the alignment with the DCNs. The results 



156

Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

indicate that the IES practice curriculums with little adherence to the Theories of Organizations 
and Services Administration professional contents, while contents related to Planning, Finances, 
Marketing and Production have high adhesion.

Keywords: Curriculum. Business Higher education. National Curriculum Guidelines.
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1. INTRODUÇÃO
Só após a Revolução Industrial é que a administração começou a ser vista como Ciência, 
sendo o primeiro curso superior de Administração do mundo criado nos Estados Unidos 
em 1881, e passados mais de setenta anos, foi criada no Brasil a primeira Escola Superior 
de Administração, em 1952. Inicialmente sem muito controle, o Curso de Administração no 
Brasil se expandiu muito e sem uniformidade dos currículos praticados, o que levou o estado 
a intervir com regras rígidas, através das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicas 
para o curso, que objetivam orientar as Instituições de Ensino Superior (IES) na composição 
de seus currículos no que tange aos conteúdos de formação profissional, entre outros pon-
tos. A relação entre as DCNs e os Currículos dos Cursos não está devidamente equilibrada 
como deveria e objetivaria o MEC, pois ainda há divergências entre as DCNs e os currículos.

Isto posto, tem-se o ponto de partida desta pesquisa na seguinte questão: Em que medida 
os currículos praticados nos cursos presenciais de Bacharelado em Administração nas 
instituições de ensino superior dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte se 
aproximam dos conteúdos de formação profissional das Diretrizes Curriculares Nacionais? 
Assim, investigou-se entre as IES que ofertam cursos de Administração nos estados locus, 
a adesão percebida dos currículos praticados aos conteúdos profissionais preconizados 
nas DCNs. Esta pesquisa não pretende, obviamente, dar explicações, mas descrever o 
fenômeno e assim prover resultados que poderão possibilitar um melhor entendimento 
deste, fornecendo subsídios para o aprofundamento em investigações futuras.

Dentre as obras utilizadas, destacam-se, como referenciais mais alinhados ao contexto 
do objeto investigado, as várias obras dos professores Rui Otávio Bernardes de Andrade 
e Nério Amboni, os quais participaram diretamente do processo de construção das DCNs 
para os cursos de Administração.

O presente artigo está organizado nas seguintes partes: esta Introdução, o Referencial 
Teórico, os Procedimentos Metodológicos, a Apresentação e Análise dos Resultados e as 
Considerações Finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. CURRÍCULO
O termo currículo tem vários significados e interpretações, não existindo uniformidade 
entre os pesquisadores e autores. Pacheco (1996, p.15-16) afirma que o “lexema currí-
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culo, proveniente do etino latino currere, significa caminho, jornada, trajetória, percurso 
a seguir, e encerra, por isso duas ideias principais: uma de sequência, outra de noção de 
totalidade de estudos”, porém, Silva (2000, p.14) indica que se quisermos recorrer “à 
etimologia da palavra ‘currículo’, a mesma origina-se do termo em latim ‘curriculum’, que 
significa ‘pista de corrida”.

O currículo é algo que existe no interior de uma instituição chamada escola, que é uma 
invenção relativamente recente da sociedade ocidental (SILVA, 2008), entretanto o termo 
curriculum, no sentido que lhe hoje damos, só passou a ser utilizado em países europeus 
como França, Alemanha, Espanha, Portugal, muito recentemente, sob influência da litera-
tura educacional americana (SILVA, 2000).

Várias são as concepções acerca do conhecimento escolar e que remetem diretamente ao 
currículo, conforme Pacheco (1996), baseados em vários autores, o currículo pode ser vis-
to, entre outras coisas, como racionalismo acadêmico com a aprendizagem dos conteúdos 
organizados em disciplinas, e esta é a concepção adotada nesta pesquisa. 

Por fim, deve-se compreender que os currículos aqui pesquisados, são um reflexo das DCNs, 
e dão ao Estado uma ferramenta importante para a compreensão do que as escolas fazem, 
onde o aparelho educacional estatal, através de suas políticas de prioridades curriculares, 
assume um papel imprescindível na definição dos currículos praticados (APPLE, 1989).

2.2. O ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 
NO BRASIL, SEU CURRÍCULO E AS DCNs
Em 1931 surge em São Paulo o Instituto de Organização do Trabalho (IDORT), e em 1938 
surge o Departamento de Administração do Setor Público (DASP) voltado à moderniza-
ção do Estado brasileiro. Estes dois institutos passam a propiciar a condição do início do 
ensino superior de administração no Brasil. O ensino superior de administração então se 
confunde muito com o ensino de economia e a carência por administradores faz com que 
a classe empresarial paulista se una e crie a Escola Superior de Administração de Negócios 
‘Pandiá Calógeras’ (ESAN) em 1941, baseada no formato da Graduate School of Business 
Administration da Universidade de Harvard, buscando a formação de profissionais dirigen-
tes para a indústria e o comércio (REIS NETO, 2008; NICOLINI, 2003b).

Em 1948, derivada do DASP, é criada a Fundação Getúlio Vargas (FGV) voltada à formação 
de profissionais para a administração pública e privada, que toma como base o modelo 
de ensinar administração da América do Norte, promovendo intercâmbio com instituições 
desta nação, o que fez surgir em 1950 a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 
no Rio de Janeiro, então Capital da República. 

O ensino acadêmico de administração como conhecimento surge com o primeiro curso 
do mundo, criado nos Estados Unidos em 1881 pela Warton School, havendo um lapso 
temporal de sete décadas para o surgimento em outros países, inclusive no Brasil (CFA, 
sd), onde a EBAP inicia a primeira turma de bacharéis em administração em 1952, sendo 
esta graduada em 1954. Outras instituições surgem nos anos subsequentes voltadas à for-
mação de profissionais e objetivando atender à demanda latente derivada das políticas de 
crescimento industrial do Estado Novo de Vargas. Neste mesmo período, o ensino superior 
brasileiro como um todo distanciava-se do modelo europeu e voltava-se para o norte-
-americano (MARTINS, 1989; CFA, sd; REIS NETO, 2008; NICOLINI, 2003a).
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A FGV também criou a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), em 
1952 na cidade de São Paulo e firma acordo com o governo norte-americano e monta, com 
acadêmicos dos quadros da Universidade Estadual de Michigan, uma comissão de espe-
cialistas em administração de empresas para ajudar na fase de implantação da escola, ao 
mesmo tempo em que enviou docentes para cursarem pós-graduação nos Estados Unidos, 
o que influenciou fortemente o currículo e a estrutura acadêmica, que se tornou referência 
para outras instituições de ensino superior de administração do Brasil (MARTINS, 1989; 
CFA, sd; REIS NETO, 2008; NICOLINI, 2003a).

Assim, o primeiro curso criado da EBAP em 1952 possuía forte influência de sua estrutura 
acadêmica e curricular baseada no modelo norte-americano (MARTINS, 1989) com raras 
exceções de uma certa participação britânica e francesa (REIS NETO, 2008), o currículo do 
curso manteve-se inalterado até meados da década de 1960. No ano de 1966, em pleno 
Regime Militar vivido pelo Brasil, por meio do Parecer nº 307, de 08/07/1966, do então 
Conselho Federal de Educação, foi fixado o primeiro currículo mínimo do curso de Admi-
nistração no Brasil, embasado na Lei n. º 4.769, de 09/09/1965. (COIMBRA, 2010). 

O Conselho Federal de Educação (CFE) por meio da Resolução nº 2, de 4/10/1993, institui 
o currículo pleno para o curso de graduação em Administração, possibilitando às institui-
ções criarem habilitações específicas onde o currículo poderia ter maior concentração dos 
estudos em matérias fixadas pela própria Resolução, além de outras que viessem a ser 
indicadas para serem trabalhadas no currículo pleno (COIMBRA, 2010). 

Processos antigos e que são repetidos sem questionamento, precisam ser revistos, con-
forme deixa claro Andrade e Amboni (2002; 2003). Os passos para o ajustamento dos cur-
rículos e práticas metodológicas às DCNs necessariamente passam por um distanciamento 
da visão newtoniana linear, saindo da malha curricular rígida e engessada praticada. 

Outro ponto que gera dificuldades para os cursos tenham melhor qualidade e alinhamento às 
DCNs é o fator financeiro. Boa parte da nova gleba de escolas de administração que não cum-
prem com sua função, origina-se de tomadas de decisão que refletem o aspecto financeiro/
econômico, é muito mais barato implantar um curso de administração que a maioria dos ou-
tros que podemos considerar como sendo de ponta. A proliferação destes cursos se dá pelo 
fato da oferta de um conhecimento plural e as várias possibilidades de atuação profissional 
(ANDRADE; AMBONI, 1999). O sociólogo português Boaventura de Souza Santos, em artigo 
publicado no Human Architecture: Jounal of the Sociology of self-knowledge, questiona o 
papel da universidade nos dias de hoje e diz que “A encruzilhada da universidade está no fato 
de que nós, a caminho de a curiosidade como motor do conhecimento e, em substituição 
a ela, debruçamo-nos sobre a mercantilização” (SANTOS, 2012, p.15). Isto posto, aflora a 
percepção da possibilidade que a interferência da economia (valores econômicos acima dos 
valores acadêmicos) infere nos descumprimentos por parte das IES às premissas das DCNs. 

Porém, os currículos mínimos profissionalizantes instituídos pela primeira Lei de Diretri-
zes de Base (LDB), Lei 4.024/61 em consonância com a Lei de Reforma Universitária nº 
5.540/68, conceberam currículos inflexíveis e rígidos, dando um caráter universal para 
os currículos mínimos de todas as IES, objetivando assim gerar uma suposta igualdade 
entre os profissionais graduados (ANDRADE; AMBONI, 2003). Até meados da década de 
1990, os cursos tinham um referencial baseado apenas em seu currículo mínimo profis-
sionalizante definido pelo Ministério da Educação (MEC), mas com a Lei 9.131, de 24 de 
24/11/1995, recepcionada pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (segunda LDB), 
foram introduzidas alterações na primeira LDB de 1961, substituindo os currículos míni-
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mos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Estas diretrizes objetivam prover linhas gerais, 
porém observando as especificidades e individualidades de cada curso, como afirmam 
Andrade e Amboni (2003). Com a implementação das DCNs específicas para o curso de ad-
ministração em 2005, são extintas as quase 250 denominações de habilitações, realinhan-
do os cursos em uma única denominação, Bacharelado em Administração, e realinhando 
também os currículos, deixando-os mais próximos (ANDRADE; AMBONI, 2003).

Ressalta-se que, em seu Artigo 5º as DCNs indicam que os cursos de graduação em Admi-
nistração deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização curri-
cular, conteúdos de Formação Básica, de Formação Profissional, de Estudos Quantitativos e 
suas Tecnologias e de Formação Complementar, sendo que os conteúdos de formação pro-
fissional, que refletem as particularidades inerentes e diretamente relacionadas com a ativi-
dade fim do profissional administrador, apresenta-se como um referencial desta pesquisa.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓOGICOS

A pesquisa realizada se enquadra quanto aos seus objetivos ou nível como descritiva, com 
abordagem do problema de natureza quantitativa. A pesquisa quantitativa parte do princípio 
de que tudo pode ser quantificado onde os objetos pesquisados poderão ser entendidos de 
uma forma melhor se traduzidos na forma de números (MICHEL, 2009). Já uma pesquisa 
descritiva ocorre quando “se observam, registram, analisam, classificam e interpretam os 
fatos, sem que o pesquisador lhes faça quaisquer interferências” (PRESTES, 2010, p.26) 
e pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Este tipo 
de pesquisa objetiva apontar com o máximo de assertividade a frequência com que um 
fenômeno ocorre (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007), porém, não tem compromisso de 
explica-lo, embora sirva de base para tal (VERGARA, 2007).

Com o intento de estudar as relações entre os conteúdos de formação profissional preconi-
zados pelas DCNs e a sua aplicabilidade por parte das IES em seus currículos praticados, a 
pesquisa teve como ponto de partida o seguinte questionamento: Em que medida os currí-
culos praticados nos cursos presenciais de Bacharelado em Administração nas instituições 
de ensino superior dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte se aproximam dos 
conteúdos de formação profissional das Diretrizes Curriculares Nacionais? Para lograr êxito 
no intento de responder tal questionamento, fez-se necessário: Identificar os Conteúdos de 
Formação Profissional preconizados pelas DCNs; Levantar os currículos das IES que ofertam 
cursos presenciais de Administração nos estados pesquisados e Comparar os currículos das 
IES com as orientações das DCNs no que se refere aos Conteúdos de Formação Profissional. 

Os sujeitos foram as IES que oferecem cursos superiores presenciais de bacharelado em admi-
nistração na sub-região composta pelos três estados locus da pesquisa. O critério adotado para 
a escolha dos sujeitos se baseou na Portaria Nº 40 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
que preconiza em seu Artigo 32 que todas as IES devem divulgar, obrigatoriamente, em seus 
sítios eletrônicos a matriz curricular, tratando-se não de uma opção mas de uma obrigação para 
as instituições. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (INEP), das 125 IES que existem nos estados pesquisados, 70 oferecem cursos superiores 
presenciais de bacharelado em administração, e destas, 67 atendem o Artigo 32 da Portaria Nº 
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40 do CNE e possuem sítios na rede mundial de computadores, portanto, estes correspondem 
ao universo da pesquisa. Deste universo, as 48 IES que disponibilizam os seus currículos, que 
seja por meio da matriz curricular, do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ou simplesmente a 
lista das disciplinas ministradas no curso, formam a amostra da pesquisa, que corresponde a 
um percentual da amostra em relação ao Universo de 71,64%. Richardson (2010, p.158) define 
amostra “como qualquer subconjunto do conjunto universal ou da população”. A amostra então 
correspondeu a 48 IES que apresentaram os currículos dos cursos disponíveis em seus sítios, 
caracterizada como não probabilística, pois são sujeitos escolhidos por determinados critérios, 
neste caso, intencional e de seleção racional (RICHARDSON, 2010).

Os procedimentos da pesquisa seguiram a seguinte sequência: Inicialmente foi feito o le-
vantamento das bases formativas postas pelas DCNs no que se refere aos Conteúdos de 
Formação Profissional; em seguida foram coletados os currículos das IES em seus sítios 
na rede mundial de computadores, identificadas na base de dados do Sistema de Tramita-
ção Eletrônica dos Processos de Regulação (E-MEC, disponível em: no sítio emec.mec.gov.
br), por meio da filtragem de instituições (opção “busca interativa” do sítio), selecionando 
cada estado, o curso de administração e apenas os cursos presenciais e posteriormente 
foi feito o confrontamento entre os conteúdos de formação profissional preconizados nas 
DCNs e as disciplinas dos currículos das IES, através da busca simples de conteúdos, re-
gistrando em planilha eletrônica as ocorrências para posterior processamento do conjunto 
dos dados coletados, processamento este feito por meio de estatística descritiva, que ge-
rou os resultados finais em números e em valores percentuais, apresentados em quadros 
em gráficos indicativos das ocorrências de cada conteúdo analisado. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, sem ho-
rário ou dia pré-determinados e em uma sequência aleatória de pesquisa. A análise ocorreu 
por meio de procedimentos de interpretação dos resultados obtidos após o processamento, 
e conforme Gil (2008). a análise consiste fundamentalmente em estabelecer ligações entre os 
resultados obtidos e outros já conhecidos, que derivem de estudos anteriores ou de teorias 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Após a coleta e processamento dos dados, foram obtidos os resultados que serão apresen-
tados inicialmente pela distribuição do universo e da amostra alcançada na investigação, 
estão expressos na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição do Universo e da Amostra do Levantamento dos Currículos.
Estado CE PB RN TOTAIS

Total de Cursos de ADM 32 18 20 70

Com Sítio (Universo) 31 17 19 67

Com Currículo no Sitio (Amostra) 27 9 12 48

% da Amostra no Total de Cursos 84,38% 50,00% 60,00% 68,57%

% da Amostra no Universo 87,10% 52,94% 63,16% 71,64%
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do INEP.
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Observa-se na Tabela 1, um relevante percentual da amostra em relação ao Universo, 
71,64% das IES com cursos presenciais de Bacharelado em Administração com sítios na 
internet e que disponibilizam os seus currículos, sendo que o estado do Ceará apresentou o 
maior percentual neste ponto, 87,10%, o Rio Grande do Norte 63,16% e a Paraíba 52,94%.

Após detalhamento dos resultados referentes ao Universo e Amostra, prossegue-se com 
a apresentação dos resultados percebidos pelo cruzamento dos conteúdos de formação 
profissional das DCNs com os currículos das IES. Os conteúdos foram investigados em 48 
IES dos três estados locus e a adesão percebida está demonstrada no Tabela 2.

Tabela 2 - Conteúdos de Formação Profissional ofertados.
Conteúdos de Formação Profi ssional Frequência %

Teorias da Administração 45 93,8%

Teorias das Organizações 8 16,7%

Administração de Recursos Humanos 46 95,8%

Mercado e Marketing 48 100,0%

Materiais 29 60,4%

Produção 47 97,9%

Logística 36 75,0%

Financeira e Orçamentária 48 100,0%

Sistemas de Informações 44 91,7%

Planejamento Estratégico 48 100,0%

Serviços 15 31,3%

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Os mesmos resultados dispostos na Tabela 2 estão apresentados em forma gráfica, o que 
permite uma visualização mais ampla, possibilitando comparações entre a adesão percebi-
da para cada conteúdo, como se pode observar no Gráfico 1.

Gráfi co 1 - Conteúdos de Formação Profissional ofertados.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
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Observa-se tanto na Tabela 2 quanto no Gráfico 1 que a adesão percebida no conjunto de 
todo o locus da pesquisa, ou seja, o somatório dos três estados pesquisados, das 48 IES in-
vestigadas, 48 (100%) contemplam em seus currículos os conteúdos Mercado e Marketing, 
Financeira e Orçamentária, e o mesmo percentual contempla o conteúdo Planejamento es-
tratégico, 47 (97,9%) o conteúdo Produção, 46 (95,8%) Administração de Recursos Huma-
nos, 45 (93,8%) Teorias da Administração, 44 (91,7%) Sistemas de Informações, 36 (75%) 
Logística, 29 (60,4%) Materiais, 15 (31,3%) Serviços e 8 (16,7%) Teorias das Organizações. 

Destaca-se que os conteúdos profissionais Teorias das Organizações e Serviços são os que 
apresentam menor adesão, o que parece ser um paradoxo, pois, na academia os alunos es-
tudam as teorias e suas aplicabilidades e hoje vivenciamos um mundo de negócios embasa-
do na prestação de serviços. Os serviços exercem um papel predominante na economia das 
nações e no comércio mundial, uma vez que economia nenhuma funciona sem a infraes-
trutura que os serviços proporcionam na área dos transportes e das comunicações e muito 
menos desprovida de serviços estatais como educação e saúde, quanto mais uma economia 
se desenvolve maior importância adquire a área de serviços, que logo passa a empregar, nas 
suas atividades, a maior parte da população ativa, segundo Fitzsimmons (2005). 

Registra-se também que os conteúdos que apresentam maior adesão, Planejamento, Fi-
nanças, Mercado e Produção, possuem estreita relação com a produção industrial, o que 
remete a uma leitura do conservadorismo de um pensamento ainda taylorista, onde as IES 
mais parecem fábricas, visão corroborada por Pfeffer & Fong (2003) e Coimbra (2010).

Após esta análise, compara-se o locus como um todo e os estados que o compõem, des-
membrou-se o locus e os resultados estão apresentados sem análises mais detalhadas, 
uma vez que não se enquadram diretamente como objetivo desta investigação, mas suprem 
de informações que possibilitem analogias e interpretações múltiplas. A Tabela 3 demonstra 
a adesão percebida tanto no locus como um todo quanto nos estados que o compõem. Os 
mesmos resultados podem ser observados melhor na forma gráfica, conforme Gráfico 2.

Tabela 3 - Adesão percebida no locus e nos estados que o compõem.

Conteúdos de 
Formação Profi ssional

Frequência %

Locus

48 IES

CE

27 IES

PB

9 IES

RN

12 IES
Locus CE PB RN

Teorias da Administração 45 26 9 10 93,8% 96,3% 100,0% 83,3%

Teorias das Organizações 8 1 1 6 16,7% 3,7% 11,1% 50,0%

Administração de Recursos 
Humanos

46 27 9 10 95,8% 100,0% 100,0% 83,3%

Mercado e Marketing 48 27 9 12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Materiais 29 13 7 9 60,4% 48,1% 77,8% 75,0%

Produção 47 26 9 12 97,9% 96,3% 100,0% 100,0%

Logística 36 20 6 10 75,0% 74,1% 66,7% 83,3%

Financeira e Orçamentária 48 27 9 12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sistemas de Informações 44 24 9 11 91,7% 88,9% 100,0% 91,7%

Planejamento Estratégico 48 27 9 12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Serviços 15 9 3 3 31,3% 33,3% 33,3% 25,0%

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
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Observa-se na Tabela 3 que o estado do Ceará, nas 27 IES investigadas, apresenta uma 
adesão percebida que indica que os currículos aderem aos conteúdos de formação pro-
fissional da seguinte forma: os conteúdos Administração de Recursos Humanos, Mercado 
e Marketing, Financeira e Orçamentária e também Planejamento Estratégico, apresenta-
ram total adesão, pois todas as 27 IES (100%), Teorias da Administração e Produção 
26 (96.3%), Sistemas de Informações 24 (88,9%), Logística 20 (74,17%), Materiais 13 
(48,1%), Serviços 9 (33,3%) e Teorias das Organizações com 1 IES (3,7%). 

Na mesma Tabela 3, observa-se a adesão percebida nas 9 IES investigadas no estado da 
Paraíba. Os conteúdos Teorias da Administração, Administração de Recursos Humanos, 
Mercado e Marketing, Produção, Financeira e Orçamentária, Sistemas de Informações e 
Planejamento Estratégico apresentam adesão máxima, ou seja, todas as 9 IES (100%), 
Materiais 7 (77,8%), Logística 5 (55,6%), Serviços 3 (33,3%) e Teorias das Organizações 
com 1 (11,1%).

O outro estado do locus foi o Rio Grande do Norte, onde 12 IES foram investigadas e a ade-
são percebida neste estado também está expressa na Tabela 3, que demonstra que houve 
adesão de todas as 12 IES (100%) nos conteúdos Mercado e Marketing, Produção, Finan-
ceira e Orçamentária e também Planejamento Estratégico, 11 IES (91,7%) Sistemas de 
Informações, 10 (83,3%) Teorias da Administração e Administração de Recursos Humanos 
e Logística, 9 (75%) Materiais, 6 (50%) Teorias das Organizações e 3 (25%) Serviços.

Gráfi co 2 - Adesão percebida no locus e nos estados que o compõem.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Observando-se o Gráfico 2, é possível proceder com uma análise comparativa dos resulta-
dos do locus e dos estados que o compõem. Percebe-se que há uma tendência de coerên-
cia entre os resultados apresentados, uma vez que os estados acompanham os resultados 
do locus praticamente na mesma proporção, não apresentando discrepâncias substanciais 
quando feita a analogia entre estes, porém, alguns desníveis merecem registro: os resul-
tados do estado do Ceará acompanham a tendência do locus, observando-se que neste 
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estado apenas o conteúdo profissional Teorias das Organizações apresenta uma evidencia 
de 3,7%, onde 1 IES contempla o conteúdo de um total de 27 IES investigadas.

Os resultados do estado da Paraíba também acompanham a tendência do locus, destacan-
do-se neste estado que, ao contrário dos outros, todas as 9 IES investigadas contemplam 
o conteúdo Administração de Sistemas de informação. 

Da mesma forma que os outros dois estados componentes do locus investigado, os resul-
tados do Rio Grande do Norte também acompanham a tendência do locus como um todo, 
porém se observa que neste estado é o que melhor contempla o conteúdo Teorias das 
Organizações, 6 IES das 12 investigadas (50%). 

Exceto pelo ocorrido com o conteúdo profissional Teorias das Organizações, que apresen-
tou no estado do Ceará 3,7% de adesão percebida e no estado do Rio Grande do Norte a 
adesão percebida foi de 50,0%, não foram observadas outras discrepâncias significantes 
quando o resultado do locus foi decomposto nos três estados separadamente, em todos 
houve uma tendência de simetria da adesão percebida dos conteúdos de formação profis-
sional, devendo-se esta condição, provavelmente, ao fato dos estados terem proximidade 
física e características contextuais similares.

Os resultados obtidos ainda permitem uma leitura pelo tipo de IES quanto à propriedade, 
se IES Pública ou Privada, conforme pode ser observado no Tabela 4. 

Estes resultados da tabela 4 podem ser observados também no Gráfico 3, mas com a pos-
sibilidade de visualização mais clara no que se refere à condição de comparar os resultados 
entre os tipos de IES, quanto à propriedade, e ao resultado do locus como um todo.

Tabela 4 - Adesão percebida no locus e nas IES públicas e privadas.

Conteúdos de Formação 
Profi ssional

Frequência %

Locus

48 IES

Pública

7 IES

Privada

41 IES
Locus Pública Privada

Teorias da Administração 45 6 39 93,8% 85,7% 95,1%

Teorias das Organizações 8 4 4 16,7% 57,1% 9,8%

Adm. de Recursos Humanos 46 7 39 95,8% 100,0% 95,1%

Mercado e Marketing 48 7 41 100,0% 100,0% 100,0%

Materiais 29 5 24 60,4% 71,4% 58,5%

Produção 47 7 40 97,9% 100,0% 97,6%

Logística 36 4 33 75,0% 57,1% 80,5%

Financeira e Orçamentária 48 7 41 100,0% 100,0% 100,0%

Sistemas de Informações 44 7 37 91,7% 100,0% 90,2%

Planejamento Estratégico 48 7 41 100,0% 100,0% 100,0%

Serviços 15 1 14 31,3% 14,3% 34,1%

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
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A Tabela 4 apresenta a adesão percebida no locus e nas IES públicas e privadas investiga-
das. Observando as 7 IES Públicas identifica-se que em todas as IES os conteúdos Admi-
nistração de Recursos Humanos, Mercado e Marketing, Produção, Financeira e Orçamen-
tária, Sistemas de Informação e Planejamento Estratégico apresentaram 100% de adesão, 
em 6 (85,7%) o conteúdo Teorias da Administração, em 5 (71,4%) Materiais, 4 (57,1%) os 
conteúdos Teoria das Organizações e Logística e 1 (14,3%) Serviços.

Observa-se ainda na Tabela 4 que com relação às 41 IES privadas investigadas, os conte-
údos Mercado e Marketing, Financeira e Orçamentária e também Planejamento Estratégico 
apresentam adesão percebida em todas as 41 IES, ou seja, 100%, em 40 IES (97,6%) Pro-
dução, 39 (95,1%) Teorias da Administração e Administração de Recursos Humanos, 37 
(90,2%) Sistemas de Informação, 33 (80,5%) Logística, 24 (58,5%) Materiais, 14 (34,1%) 
Serviços e em 4 IES (9,8%) Teoria das Organizações.

Gráfi co 3 - Adesão percebida no locus e nas IES públicas e privadas.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Observa-se no Gráfico 3 que apenas nos conteúdos profissionais Teorias das Organizações 
e Serviços se apresenta diferença mais perceptível entre as IES públicas e privadas. O con-
teúdo profissional Teorias das Organizações as IES privadas pouco contemplam (9,8%) 
enquanto as IES públicas contemplam o mesmo conteúdo em 57,1%, bem acima do que 
foi percebido no locus, que foi de 16,7% e o conteúdo profissional Serviços as IES públi-
cas contemplam pouco, 14,3%. Uma provável explicação para o que foi apresentado em 
relação ao conteúdo profissional Teoria das Organizações pode estar ligada ao fato das IES 
públicas estarem mais focadas na formação de bacharéis com maior ênfase acadêmica. 

No tocante ao conteúdo profissional Serviços ser mais contemplado nas IES privadas 
(34,1%) do que nas públicas (14,3%), destaca-se o fato de que no caso das IES privadas, 
estas possuem mais capacidade de implementar mudanças do que as IES públicas, mais 
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engessadas em suas estruturas estatais rígidas, permitindo assim uma maior facilidade 
para as IES privadas acompanharem as exigências do mercado adequando as suas estru-
turas curriculares, como por exemplo o Projeto Pedagógico de Curso.

O restante dos conteúdos profissionais, quando feito o comparativo entre as IES públi-
cas e privadas em relação ao locus no Gráfico 3, basicamente acompanham a mesma 
tendência de resultados.

Finalizando, apresenta-se o Gráfico 4 com as médias da adesão percebida de todos os 
conteúdos, tanto por estado como a média geral do total do locus,

Gráfi co 4 - Adesão média percebida no total do locus e por estado.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

O Gráfico 4 traz à luz deste trabalho parte das respostas aos questionamentos que fomen-
taram a execução desta investigação. Após coleta e tratamento dos dados, constata-se que 
a adesão percebida em todo o locus da pesquisa, que foi obtido pela média aritmética dos 
estados pesquisados, é de 78,4%, que em uma leitura mais simples, deduz-se que apro-
ximadamente para cada cinco conteúdos profissionais propostos pelas DCNs, quatro são 
contemplados nos currículos das 48 IES investigadas. 

O mesmo Gráfico 4 permite visualizar a adesão média por estado, e demonstra que o esta-
do do Rio Grande do Norte apresenta a maior adesão, situando-se acima da média geral do 
locus com 81,13% entre as 12 IES investigadas. O estado da Paraíba vem em seguida com 
80,8% de adesão percebida nas 9 IES investigadas, valor também acima da média geral 
do locus e muito próximo do resultado do Rio grande do Norte. O estado do Ceará por sua 
vez apresenta a menor adesão percebida, situando-se abaixo da média geral do locus, com 
76,4% de adesão percebida nas 27 IES investigadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa objetivou fazer uma leitura da oferta nos cursos presenciais de Bacharelado 
em Administração nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, verificando o grau 
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de adesão dos currículos praticados pelas IES no que se refere aos Conteúdos de Forma-
ção Profissional preconizados pelas DCNs.

Entende-se e se justifica o cumprimento dos objetivos propostos nesta investigação, pois 
foram Identificados os Conteúdos de Formação Profissional preconizados pelas DCNs e 
levantados os currículos das IES que ofertam cursos presenciais de Administração nos es-
tados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo assim possível proceder com a com-
paração entre os mesmos, o que resultou na percepção da adesão dos currículo às DCNs, 
especificamente no que se refere aos Conteúdos de Formação Profissional, obtendo-se 
assim os resultados quantitativos. 

Verificou-se uma média de 78,4%, ou aproximadamente quatro em cada cinco conteúdos 
profissionais propostos pelas DCNs, são contemplados nos currículos das 48 IES investi-
gadas. O estado do Ceará ficou abaixo da média com 76,4% de adesão percebida e os es-
tados do Rio Grande do Norte e da Paraíba ficaram acima da média, com 81,13% e 79,8% 
respectivamente. Ainda analisando a relação de adesão entre os currículos praticados pelos 
cursos e os Conteúdos de Formação Profissional, observados individualmente, pode-se 
identificar que alguns destes conteúdos são contemplados em todas as 48 IES investi-
gadas, que são: Financeira e Orçamentária, Mercado e Marketing, além de Planejamento 
estratégico, conteúdos estes mais voltados ao planejamento e controle e a relação como 
mercado. O conteúdo Produção é contemplado por 47 (97,9%), o que pode remeter a uma 
percepção de ainda termos cursos com foco nos processos fabris.

Por outro lado, os conteúdos Serviços e Teoria das Organizações foram percebidos em 
poucos currículos, Serviços em 15 (31,3%)e Teorias das Organizações em 8 (16,7%). 
Nestes dois conteúdos, há uma inversão de ocorrências, as IES públicas contemplam mais 
Teorias das Organizações e menos Serviços e as IES privadas contemplam mais Serviços 
do que Teoria das Organizações. Pode-se entender este fenômeno das IES públicas con-
templarem mais Teorias das Organizações e menos Serviços, por estas estarem mais foca-
das na formação de bacharéis com maior ênfase na vertente acadêmica, ao mesmo tempo 
em que não acompanham na mesma velocidade a evolução do mercado, que atualmente 
concentra boa parte de suas atividades na produção de serviços, possivelmente por pos-
suírem menor capacidade de atualizarem seus PPCs, em função de serem mais limitadas 
por suas estruturas estatais rígidas. O fenômeno inverso percebido, onde as IES privadas 
contemplarem mais Serviços e menos Teorias das Organizações, pode-se atribuir ao fato 
de que das IES privadas estarem mais voltadas para a formação técnica para atender às 
exigências do mercado, afastando-se mais das teorias de formação acadêmica. 

Exceto por estes dois conteúdos, há um equilíbrio entre as adesões percebidas entre os 
tipos de IES (pública ou privada). O mesmo comportamento é percebido quando compara-
dos os resultados dos estados separadamente, o que remete a um entendimento de que se 
deve ao fator de proximidade física e similitude das suas estruturas curriculares. 

Como um trabalho de investigação não se encerra por si só e as limitações das mesmas 
acabam por possibilitar lacunas, esta pesquisa não fugiu à regra, percebendo-se como 
limitações do método aqui aplicado, que os resultados poderiam ser mais representativos 
caso fosse tomado um maior número de IES sujeitos. Como já foi expressado, e entenden-
do claramente o processo de formação do conhecimento como contínuo, esta pesquisa 
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não teve, desde o princípio, a intenção de exaurir o tema abordado, mas sim trazer à tona 
resultados que descrevam o fenômeno pesquisado e que possibilitem aprofundar o estudo 
e a pesquisa acerca deste tema. Espera-se assim, que outras possibilidades de estudos 
possam ser vislumbradas e que os resultados aqui alcançados venham servir como refe-
rência e base de partida para novas pesquisas, propiciando o aprofundamento e o alarga-
mento dos horizontes do tema investigado. 
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margem esquerda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples 
entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pre-
tende entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século 
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).



Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a ex-
pressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original 
sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, 
porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século 
XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito 
no início, no meio ou final da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos 
de inferência para solucionar problemas que são suficientemente difíceis para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua solução”.

• Com omissão no final da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arris-
cado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).



Ano 3, nº 1, ago.2013 / jan.2014 - ISSN 2236-8760

11 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotogra-
fias, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüen-
cial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações 
devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, 
e posicionados ao lado ou acima da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

12 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resulta-
dos numéricos e valores comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte inferior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme 
a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se fechar as laterais da tabela.



Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações. 
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

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 Normatização: 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: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o 
endereço de submissão de textos para a revista.



20 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://connexio.unp.br . 
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

21 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.




