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EDITORIAL

Caros leitores,

É com satisfação que oferecemos a sexta edição da revista Connexio, periódico da Univer-
sidade Potiguar- UnP que busca fazer emergir na comunidade acadêmica o interesse pela 
pesquisa científica associada às ciências administrativas.

Esta edição conta com oito artigos, quantidade que seguirá como padrão para os próximos 
exemplares. A abertura para um número maior de textos se dá em função do aumento 
da demanda de textos avaliados, oriundos das mais diversas regiões de nosso país. As 
pesquisas tratam de temas significativos para a gestão empresarial, enfatizando o título 
“Connexio”, ao estabelecer ligação/conexão da Universidade com o mercado.

O primeiro artigo ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA: UM ESTUDO NA DI GRÁFICA E EDITORA 
LTDA trabalha o processo de formação de estratégia de uma empresa de pequeno porte, de 
caráter familiar, que atua no setor de indústria gráfica e se situa na cidade de Juiz de Fora 
– MG, a DI Gráfica e Editora Ltda., à luz da abordagem da estratégia como prática social. 
Destaca-se que a realização de um estudo a respeito do processo de formação estratégica 
em uma empresa de pequeno porte é oportuno, uma vez que a maioria dessas empresas 
são administradas por empresários que, em geral, atuam de forma empírica, sem concei-
tos de gestão e sem planejamento. 

Em seguida, temos o artigo INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO DA 
INOVAÇÃO EM INDÚSTRIA CALÇADISTA que identifica e caracteriza a cultura organizacio-
nal de uma empresa fabricante de calçados, localizada na região sul do país, verificando de 
que forma ela influencia a gestão do processo de inovação. Em continuidade, apresento-
-lhes o artigo ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PAPEL E CELULOSE À LUZ 
DO MÉTODO DUPONT, no qual  verifica as contribuições dos modelos DuPont tradicional e 
DuPont modificado para embasar a tomada de decisão acerca da rentabilidade das empre-
sas de papel e celulose, listadas na Bovespa. 

O quarto texto da sequência MERCHANDISING COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NO 
VAREJO ALIMENTAR levanta informações  acerca das técnicas de marketing, sobretudo as 
de merchandising, nos aspectos ligados à comunicação, exposição de produtos e layout, 
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do varejo alimentar, especificamente o de padarias. A população da pesquisa foram as 
padarias da cidade de João Pessoa, estimada em aproximadamente 250 unidades. Na se-
quência temos o quinto artigo sob o título: MEMÓRIA INSTITUCIONAL E AS RELAÇÕES 
PÚBLICAS analisa as Relações Públicas no enfoque do planejamento, execução e controle 
da Memória Institucional das empresas com organização e eficiência em resgatar informa-
ções que contam a história da instituição e são transmitidas à sociedade de forma clara e 
transparente.

Já no sexto artigo, vemos A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM AÇÕES LOCAIS: 
A SUBSTITUIÇÃO DAS SACOLAS PLÁSTICAS PELAS ECOLÓGICAS EM TUNÁPOLIS/SC 
onde este enfatiza as perspectivas dos idealizadores e a reação da população a respeito 
do programa de extinção do uso das sacolas plásticas e a utilização das sacolas retorná-
veis/ecológicas nos estabelecimentos comerciais na cidade de Tunápolis/SC. Com a leitura 
do sétimo texto,  deparamo-nos com UMA ANÁLISE DO IMPACTO DO ENDIVIDAMENTO 
NA ESTRUTURA DE CAPITAL DO GRUPO GUARARAPES CONFECÇÕES  S/A: ESTUDO DE 
CASO NO PERÍODO DE 2009 A 2010, procurando retratar indicadores de endividamento e 
rentabilidade advindos dos planos de ações de Marketing que influenciaram nas decisões 
da estrutura de capital do grupo no período estudado.

Por fim a Connexio traz o resultado da pesquisa A OPERACIONALIZAÇÃO DA MÁQUI-
NA DE LIMPEZA DE FIOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA INDÚSTRIA TEXTIL dos 
professores Samar Timeni e Leonardo Doro comprovando através da cronometragem a 
viabilidade de uma máquina de limpeza de fios, em meio ao processo produtivo na unidade 
pesquisada.

Temas diversos, oriundos de pesquisas dos mais diversos locais de nosso país. Isso é 
Connexio

Boas Leituras,

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. 
As editoras.
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo investigar o processo de formação de estratégia 
de uma empresa de pequeno porte, de caráter familiar, que atua no setor de indústria gráfica e 
situa-se na cidade de Juiz de Fora – MG, a DI Gráfica e Editora Ltda., à luz da abordagem da 
estratégia como prática social. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com caráter des-
critivo e estudo de caso da organização abordada. Destaca-se que a realização de um estudo a 
respeito do processo de formação estratégica em uma empresa de pequeno porte é oportuno, 
uma vez que a maioria dessas empresas são administradas por empresários que, em geral, 
atuam de forma empírica, sem conceitos de gestão e sem planejamento. No presente estudo, 
pode-se concluir que isso realmente ocorre, pois percebeu-se que as decisões do empresário 
são tomadas com base na experiência adquirida ao longo do tempo e, que esse não utiliza técni-
cas de planejamento estratégico para projetar o futuro. As ações estratégicas do presente estão 
baseadas em ações que deram certo no passado, configurando-se como padrões para guiar o fu-
turo da empresa. Assim, a maioria dos padrões de formação da estratégia na empresa em estudo 
pode ser considerada emergente, uma vez que surgem com o aprendizado diário do empresário.

Palavras-Chave: Estratégia como Prática Social. Empresa familiar. Empresa de pequeno porte.

STRATEGY AS PRACTICE: A STUDY IN 
DI GRÁFICA E EDITORA LTDA

Abstract: The present study aims to investigate the process of strategy formation of a small busi-
ness, a family-owned, which operates in the printing industry and is located in the city of Juiz de 
Fora - MG, DI Gráfica e Editora Ltda, in the light of the strategic approach as a social practice. 
For this, we conducted a qualitative study with a descriptive and case study of the organization 
addressed. It is noteworthy that a study on the process of strategy formation in a small business 
is appropriate, since most of these companies are run by entrepreneurs who generally act em-
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pirically without management concepts and unplanned. In this study, we can conclude that this 
actually happens, since it was realized that the decisions of the entrepreneur are made based on 
experience gained over time and that does not use techniques of strategic planning to project the 
future. The strategic actions of this are based on actions that have worked in the past, setting up 
as standards to guide the company’s future. Thus, the majority of patterns of strategy formation in 
the study can now be seen emerging arise once daily learning manager.

Key Words: Strategy as Social Practice. family business. small business.
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1. INTRODUÇÃO
As constantes transformações em que o mundo dos negócios se encontra, fazem da estra-
tégia um fator crítico para a sobrevivência das organizações. Neste contexto, tanto grandes 
quanto pequenas empresas buscam criar estratégias que sejam eficazes perante seus con-
correntes, estando sempre atentas às necessidades de adotarem novas estratégias, que 
gerem vantagens competitivas a longo prazo.

Assim, o tema estratégia tem recebido cada vez mais atenção no campo dos estudos orga-
nizacionais. No entanto, observa-se que a maioria dos estudos existentes nessa área estão 
voltados para a realidade de grandes organizações, que estão inseridas em um contexto 
diferente do vivido pelas pequenas empresas.

Existem diversas abordagens sobre o tema estratégia. Tradicionalmente, os estudos acerca 
da formulação da estratégia possuem um foco amplo no processo. Em contrapartida, surge 
uma vertente que estuda a perspectiva prática da estratégia, com foco nas micro-atividades 
que compõem o processo estratégico. Essa nova abordagem busca identificar como a atu-
ação e as atividades do dia-a-dia dos atores influenciam na formação da estratégia.

O objetivo deste estudo é investigar o processo de formação de estratégia de uma empre-
sa de pequeno porte, a DI Gráfica e Editora Ltda. à luz da abordagem da estratégia como 
prática social. Neste sentido, buscar-se-á identificar como as decisões estratégicas do em-
presário decorrem da prática e das micro-atividades por ele desenvolvidas.

A realização de um estudo a respeito do processo de formação estratégica em uma empre-
sa de pequeno porte é oportuno, uma vez que a maioria dessas empresas são administra-
das por empresários que, em geral, atuam de forma empírica, sem conceitos de gestão e 
sem planejamento, o que reflete um alto índice de empreendimentos mal sucedidos.

O trabalho está pautado em fundamentos teóricos, a partir de uma pesquisa na literatura da 
gestão estratégica com enfoque nas pequenas empresas. Além disso, foi realizado um es-
tudo de caso das características e práticas de gestão do empresário Sr. Ignacio Gasparette. 
As análises das entrevistas e do ambiente da empresa permitiram verificar que a estratégia 
emerge de um processo de aprendizado permanente e é concebida na mente do gestor de 
forma tanto intuitiva quanto analítica.

Este artigo se divide em cinco partes, além desta introdução: fundamentação teórica, 
procedimentos metodológicos, estudo de caso, discussão e análise do resultado da 
pesquisa e conclusão.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. OS CONCEITOS DE ESTRATÉGIA
O conceito de estratégia, atualmente associado à gestão empresarial, teve origem no cam-
po militar, utilizada para definir as táticas a serem adotadas nas batalhas. Segundo Maia 
(2002, p.1), “o vocábulo estratégia teve sua origem na Grécia Antiga, a partir do termo 
“strategos” – a arte do general”. Neste contexto, uma grande contribuição para o tema 
ocorreu com o livro “A Arte da Guerra”, escrito pelo general chinês Sun Tzu. De acordo 
com Sun Tzu (apud Maia 2010, p. 1) “todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu 
conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias 
são obtidas”. Assim, a palavra estratégia designava sempre um instrumento de guerra, 
uma ferramenta para o general guiar seu exército e vencer o inimigo.

Com o passar do tempo, a estratégia ultrapassa o campo militar e passa a abranger ações 
nos campos do relacionamento humano, político, econômico e no contexto empresarial, 
mantendo sempre o objetivo principal de estabelecer caminhos para alcançar os objetivos 
traçados (MAIA, 2010).

A partir da década de 60, a estratégia começa a se consolidar no ambiente organizacional, 
com ênfase nas técnicas de planejamento estratégico. Para Biselli (2006, p.11), “embora 
já existissem fundamentos anteriores, ela começou a se consolidar apenas na segunda 
metade do século XX, mais especificamente na década de 60”.

No meio acadêmico, somente a partir da década de 70 o tema “Estratégia” passou a ser 
tratado como disciplina pelas escolas de administração.

Os estudos sobre estratégia apontam diversas abordagens, que focalizam diferentes as-
pectos, o que amplia a complexidade e a abrangência do tema.

É importante destacar que algumas definições elaboradas revelam pontos de convergência 
a respeito do tema. Todas as definições apontam para a relação que existe entre a orga-
nização e seu ambiente. Além disso, não há controvérsia a respeito da importância das 
decisões estratégicas para o futuro da organização e o papel que os responsáveis desem-
penham na sua concepção e elaboração.

Torna-se, então, necessário realizar um levantamento acerca dos diversos sentidos sobre o 
termo estratégia e onde cada um pode ser aplicado.

Na visão de Wright et al (2000, p. 24) estratégia “refere-se aos planos da alta administração 
para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”. 
Já para Ansoff (1991, p. 95), “estratégia consiste em um conjunto de regras de decisão que 
orientam o comportamento da empresa”.

Quinn (2003) propõe que a estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 
políticas e sequências de ação da organização em um todo coeso. Para o autor, uma estra-
tégia bem formulada ajuda a empresa a ordenar e alocar seus recursos baseada em suas 
competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no ambiente e ações 
dos concorrentes. No quadro 1, Nicolau (2001) reúne algumas definições.



13

Quadro 1: Algumas definições de estratégia na literatura de gestão empresarial

Autores Defi nição de estratégia

Chandler (1962)
É a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a adoção 
das ações adequadas e afetação de recursos para atingir esses objetivos.

Learned, Christensen, 
Andrews, Guth (1965), 

Andrews (1971)

É o padrão de objetivos, fins ou metas e principais políticas e planos para atingir esses 
objetivos, estabelecidos de forma a definir qual o negócio em que a empresa está e o 
tipo de empresa que é ou vai ser.

Katz (1970)
Refere-se à relação entre a empresa e o seu meio envolvente: relação atual (situação 
estratégica) e relação futura (plano estratégico, que é um conjunto de objetivos e ações 
a tomar para atingir esses objetivos).

Steiner e Miner (1977)

É o forjar de missões da empresa, estabelecimento de objetivos à luz das forças 
internas e externas, formulação de políticas específicas e estratégias para atingir 
objetivos e assegurar a adequada implantação de forma a que os fins e objetivos sejam 
atingidos.

Hofer & Schandel (1978)

É o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os objetivos, sujeito a um 
conjunto de restrições do meio envolvente. Supõe: a descrição dos padrões mais 
importantes da afetação de recursos e a descrição das interações mais importantes 
com o meio envolvente.

Porter (1989)
São ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, 
para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior 
sobre o investimento.

Jauch e Glueck (1980)
É um plano unificado, englobante e integrado relacionando as vantagens estratégicas 
com os desafios do meio envolvente. É elaborado para assegurar que os objetivos 
básicos da empresa são atingidos.

Thietart

(1984)

É o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à articulação de 
recursos com vista a atingir um objetivo.

Martinet (1984)
Designa o conjunto de critérios de decisão escolhido pelo núcleo estratégico para 
orientar de forma determinante e durável as atividades e a configuração da empresa.

Ramanantsoa (1984)
É o problema da afetação de recursos envolvendo de forma durável o futuro da 
empresa

Hax e Majluf (1988)
É o conjunto de decisões coerentes, unificadoras e integradoras que determina e revela 
a vontade da organização em termos de objetivos de longo prazo, programa de ações e 
prioridade na afetação de recursos.

Fonte: Adaptado de Nicolau (2001, p.4).
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Segundo Mintzberg et al (2000) a estratégia como um plano (plan) é concebida de forma 
racional e aponta uma diretriz para o futuro. É um curso de ação conscientemente preten-
dido para lidar com uma determinada situação.

Ainda como plano, a estratégia pode ser um pretexto (ploy), uma manobra através da qual 
a organização busca enganar seus concorrentes. Uma organização pode, por exemplo, 
comprar terras para dar a impressão de que deseja expandir sua capacidade e desencorajar 
um concorrente de construir uma nova fábrica. Neste caso, a estratégia é a ameaça, não a 
expansão em si, trata-se de um “truque”.

A estratégia como um padrão (pattern) significa consistência no comportamento, podendo 
a estratégia ser pretendida ou não. A estratégia emerge a partir da manutenção de um con-
junto de ações realizadas dentro da empresa.

Já a estratégia como uma posição (position) é a força mediadora entre a organização e o 
ambiente em que atua, ou seja, entre o meio interno e o externo.

Por fim, a estratégia como uma perspectiva (perspective) engloba aspectos como cultura, 
ideologia e visão de mundo. A perspectiva é compartilhada pelos membros de uma organi-
zação, através de suas intenções e/ou suas ações.

Na análise da estratégia como um plano e como um padrão, Mintzberg et al (2003) ob-
servam que a primeira pode ser rotulada como estratégia pretendida e a segunda como 
estratégia realizada. Assim, os autores propõem a distinção entre estratégias deliberadas, 
as quais existiam previamente e foram realizadas, e estratégias emergentes, as quais se 
desenvolveram sem intenções explícitas. Cabe destacar que nem toda estratégia pretendi-
da será aplicada na prática, assim como nem toda estratégia emergente surge sem ação 
propositada.

Na figura 1, a estratégia pretendida representa o plano inicialmente traçado. A estratégia 
deliberada representa as intenções plenamente realizadas. A estratégia emergente retrata o 
padrão que foi desenvolvido na ausência de intenções, ou a despeito deles. Já a estratégia 
não realizada representa o plano que não foi utilizado. Por fim, a estratégia realizada retrata 
o padrão de fato concretizado.

Figura 1: Estratégias deliberadas e emergentes 

Estratégia
Emergente

Estratégia
Realizada

Estratégia
Não Realizada

EstratégiaDeliberada

Estratégia
Pretendida

Fonte: Mintzberg et al (2000, p. 19).
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De acordo com Mintzberg et al (2000) o foco da estratégia deliberada é o controle, uma vez 
que busca certificar que as intenções gerenciais são realizadas em ação, sendo o foco da 
estratégia emergente o aprendizado, ou seja, o entendimento através da execução de ações 
delineadas pelas intenções.

Segundo Borges e Luce (2000, p. 38) estratégia deliberada “[...] é aquela na qual a empresa 
antecipa os acontecimentos do meio ambiente e desenvolve um plano de ação prévio para 
responder a esses eventos de forma a maximizar os seus resultados”.

É importante destacar que as estratégias nunca serão totalmente deliberadas ou puramente 
emergentes. Os estrategistas eficazes as combinam de forma a refletirem as condições 
existentes, em especial a capacidade para prever e reagir a eventos inesperados. Mintzberg 
e Waters (1985) relacionam alguns tipos que a estratégia pode assumir, de puramente 
deliberada à totalmente emergente, conforme quadro 2.

Quadro 2: Tipos de estratégia, desde muito deliberada até totalmente emergente

Estratégia Principais características

Planejada

Originam-se em planos formais: existem intenções precisas, formuladas e articuladas 
por uma liderança central, apoiada por controles formais para garantir uma 
implementação livre de surpresas em ambiente benigno, controlável ou previsível; as 
estratégias são as mais deliberadas.

Empreendedora

Originam-se na visão central; as intenções existem como visão pessoal de um único 
líder e assim são adaptáveis a novas oportunidades; a organização sob o controle 
pessoal do líder é localizada em um nicho protegido no ambiente; estratégias 
amplamente deliberadas, mas podem emergir em detalhes e mesmo na orientação.

Ideológica

São originadas em crenças comuns; as intenções existem como visão coletiva de 
todos os agentes, em forma inspiracional e relativamente imutável, controladas de 
forma normativa através da doutrinação e/ou socialização; organização frequentemente 
pró-ativa em relação ao ambiente; estratégias mais deliberadas.

Guarda-chuva

Originam-se em restrições; a liderança, em controle parcial das ações organizacionais, 
define os limites estratégicos ou alvos, dentro dos quais outros agentes respondem às 
suas experiências ou preferências; a perspectiva é deliberada; posições, etc. podem ser 
emergentes; a estratégia também pode ser descrita como deliberadamente emergente.

Processo

Originam-se no processo; a liderança controla aspectos processuais da estratégia 
(contratações, estrutura, etc.), deixando os aspectos do conteúdo para outros agentes; 
estratégias parte deliberadas, parte emergentes (e, mais uma vez, deliberadamente 
emergentes).

Desarticulada

Originam-se em enclaves e empreendimentos: agente(s) frouxamente ligado(s) ao 
restante da organização produz (em) padrões em ações próprias na ausência das 
intenções centrais ou comuns, ou em contradição direta com as mesmas; estratégias 
organizacionalmente emergentes sejam ou não deliberadas para o(s) agente(s).

Consenso
Originam-se em consenso: através de ajustes mútuos, os agentes convergem sobre 
padrões que se tornam difundidos na ausência de intenções centrais ou comuns; 
estratégias bastante emergentes.

Imposta
Originam-se no ambiente; este dita padrões em ações através de imposição direta ou de 
opção organizacional implicitamente preemptiva ou limitadora; estratégias principalmente 
emergentes, embora possam ser adotadas pela organização e tornadas deliberadas.

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p. 26) e Mintzber e Waters (1985, p. 270)
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Mesmo com a existência desta distinção, estratégias emergentes tendem a se tornar estra-
tégias deliberadas. Isso significa que uma organização, ao se deparar com uma estratégia 
emergente, pode incorporá-la à estratégia deliberada da empresa, como também descartá-la.

2.2. NOVA ABORDAGEM DA ESTRATÉGIA: 
A PERSPECTIVA PRÁTICA
De acordo com Biselli (2006), deve-se estudar a estratégia-na-prática, deixando de fazer 
representações da prática e resgatando seu real sentido – no tempo e espaço em que as 
ações realmente acontecem e não no tempo e espaço determinados pela ciência.

O ambiente no qual as empresas estão inseridas, devido à sua complexidade, é impossível 
de ser percebido apenas por uma pessoa – o estrategista. Desta forma, toda a organização 
deve se envolver no processo estratégico, pois se unindo às visões de diversas pessoas, é 
possível obter um panorama mais realista do ambiente. De acordo com Pimenta e Oliveira 
(2007), entender esta questão é a chave para a perspectiva da estratégia como prática, uma 
vez que a percepção do ambiente depende do olhar de cada um e em geral este ambiente 
gera uma série de informações desconexas.

Para tornar mais claro esse conceito, Ernani (2009) diz que a perspectiva da estratégia 
como prática tem sua origem na abordagem processual proposta por Whittington (2002). 
Ainda segundo o autor, a diferença entre essas duas abordagens reside no fato de que a 
abordagem prática é orientada pelo nível gerencial, onde o controle da estratégia é atribu-
ído ao gestor, enquanto a processual se apoia no nível organizacional e tem a estratégia 
como um artefato pertencente à organização.

Dentro dessa abordagem, Biselli (2006) propõe que sejam estudados os seguintes aspectos: 
a práxis da estratégia (trabalho); os praticantes da estratégia (trabalhadores); e as práticas 
da estratégia (ferramentas/tecnologia). De acordo com o autor, os praticantes da estratégia 
desenvolvem o seu trabalho de fazer estratégia, utilizando-se de práticas disponíveis para 
desempenhar suas atividades. Ele aponta ainda que “ao praticar a estratégia, os praticantes 
alteram também o cabedal de práticas disponíveis para serem utilizados por eles” (WHIT-
TINGTON, 2002 apud BISELLI, 2006). Essa relação está representada na figura 2 abaixo.

Figura 2: Práxis, Práticas e Praticantes em ação

Tempo

Conjunto dos Praticantes
da Estratégia

D

C

B

A

1

2
3

4Conjunto de Práticas
Estratégicas

Episódios da
Práxis Estratégica

Fonte: Whittington (2006 apud MAIA, 2010)
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Na figura 2, os praticantes da estratégia estão nomeados de “A” a “D”, sendo de “A” a “C” 
os praticantes internos e “D” o praticante externo. A figura enfoca cinco “episódios” da 
prática estratégica, como reuniões ou conversas informais. Ao formular as estratégias, os 
praticantes lançam mão de práticas disponíveis nos contextos organizacionais e extra or-
ganizacionais; as práticas legitimadas estão representadas no paralelogramo superior. Nas 
setas verticais estão representadas a utilização e a retroalimentação das práticas, as quais 
reproduzem ou alteram o conjunto de práticas disponíveis (MAIA, 2010). Essa abordagem 
mantém um foco maior nas micro-atividades envolvidas na construção da estratégia.

Wilson e Jarzabkowski (2004) enfatizam a importância de se contextualizar as micro-ações, 
relacionando qualquer análise no nível micro com influências e resultados em um âmbito 
macro. Na visão dos autores, essa relação entre macro e micro constitui dois pólos de um 
contínuo, com um relacionamento bidirecionado, onde qualquer atividade que ocorra está 
relacionada tanto ao contexto macro quanto ao micro. Esta relação está representada na 
figura 3 abaixo.

Figura 3: Uma visão relacional de macro e micro-práticas

Níveis macro:
instituições sociais,

econômicas e políticas

Níveis coexistem em uma
tensão relacional de

constituição e explicação
mútua, interagindo por
meio de uma gama de
fatores intermediários

Níveis micro:
discursos, atos,

pensamentos e gestos

Fonte: Wilson e Jarzabkowski (2004, p.15).

Os autores afirmam que estudos em um nível mais micro consistem mais em uma rica 
descrição, adicionando pouco valor ao processo. Enquanto que a pesquisa em estratégia 
em um âmbito mais macro recorre a uma “variável resultado”, que possui mais influência 
sob o desempenho organizacional.

Pye (apud BISELLI, 2006) também aponta a importância de se olhar em conjunto para as 
questões macro e micro da estratégia, com o objetivo de procurar entender como o nível 
micro – as atividades do processo estratégico – se associam com o nível macro – os resul-
tados estratégicos ligados à estratégia.

No âmbito econômico, o fácil acesso aos recursos de mercado exige que uma vantagem 
sustentável se apoie nas micro-atividades que são desenvolvidas nas organizações. Além 
disso, a hipercompetitividade exige das organizações uma resposta rápida, assim as deci-
sões estratégicas precisam ser tomadas por gerentes que se encontram na periferia e não 
apenas no centro. A proposta não é ignorar as contribuições de uma abordagem macro, 
e sim valorizar os benefícios complementares advindos de uma abordagem mais micro 
sobre o assunto.
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2.3. A ESTRATÉGIA NA PEQUENA EMPRESA
Tradicionalmente, as pesquisas sobre estratégia se preocupam com as grandes organi-
zações. Contudo, vem surgindo recentemente uma nova visão na literatura, abordando o 
processo estratégico das pequenas empresas, bem como suas particularidades de gestão 
e o papel que representam para a economia.

As empresas de pequeno porte apresentam características peculiares quando comparadas 
com as grandes organizações, o que torna necessário um estudo com enfoque diferen-
ciado de gestão. Mintzberg (1995, p.178) classifica a empresa de pequeno porte (EPP) 
como organização com pequena ou nenhuma tecnoestrutura, poucos assessores de apoio, 
reduzida divisão do trabalho, diferenciação mínima entre suas unidades e pequena hierar-
quia administrativa. Pouco de seu comportamento é formalizado e faz o mínimo uso de 
planejamento, treinamento e instrumentos de interligação.

O autor afirma que as EPP’s frequentemente apresentam a cúpula como a parte mais im-
portante e a visão do empreendedor, que geralmente é o proprietário da empresa, deter-
mina as atividades que nela ocorrem. Ressalta que, apesar dessa natureza centralizadora, 
apresentam uma estrutura flexível o suficiente para se adaptarem com maior facilidade às 
condições que lhes são impostas pelo ambiente.

Na visão de Paço-Cunha et al (2006), as pequenas empresas não contam com condições 
favoráveis para se obter um desempenho superior, uma vez que, ao contrário das grandes 
empresas, não possuem os mesmos recursos, não conseguindo vislumbrar os impactos 
por elas oferecidos. Devido a essas restrições, as pequenas empresas são vistas pelos 
autores como “organizações imperfeitas”

Geralmente o início e o desenvolvimento de um pequeno empreendimento, absorvem 
grande montante de recursos, sendo comum caraterizar-se pela falta. Com o tempo, a 
maioria desses investimentos requer resultados positivos suficientes para financiar o in-
vestimento inicial. Esta suficiência estará comprometida pelo crescimento futuro, de forma 
que as questões financeiras determinarão as decisões dos proprietários. Como consequ-
ência parcial, grande parte das pessoas que trabalham em pequenas empresas, até mesmo 
os proprietários, ocupam-se com questões relativas à operação, o que deixa a empresa 
repleta de pessoas que desempenham atividades diversas, refletindo em “dispersão” dos 
indivíduos na estrutura.

Na visão de Kao (apud LIMA, 2000), a estratégia mais apropriada para as pequenas empre-
sas é a busca pela adequação entre sua estrutura e as características do ambiente. Desta 
forma, a flexibilidade é considerada essencial para a estratégia. Elas têm uma forma mais 
orgânica para se estruturar do que mecânica e hierarquizada, típica das grandes organiza-
ções. Julien (apud Lima 2000), diz que dentre vários fatores, o que propicia esse caráter 
orgânico é a facilidade adaptativa do trabalho e um fraco nível dos fatores de produção.
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2.4. PRÁTICA DA ESTRATÉGIA 
NA PEQUENA EMPRESA
Uma vez que a formulação da estratégia nas EPP’s é atribuição do proprietário (MINTZ-
BERG, 1995), muitos estudos se esforçam para estudar o “aspecto personalístico” dessas 
organizações, onde o processo tende a ser não analítico, em geral relacionado à incerteza 
e com foco nas oportunidades do mercado. Como o estrategista, neste caso, possui um 
conhecimento direto e íntimo da situação de sua empresa, ele pode fazer frente à incerteza 
e ambiguidade através de sua experiência e intuição.

Devido a essa influência que o comportamento individual apresenta sobre a formação e 
implementação da estratégia, a abordagem empreendedora vem ganhando espaço nos 
estudos acerca do tema, que passaram a se preocupar com a relação existente entre as 
características pessoais dos dirigentes e o processo estratégico na pequena empresa.

Apesar do crescente número de estudos sobre essa abordagem, Gimenez (2000) sinaliza 
a necessidade de maiores explicações sobre a cognição administrativa, para que se possa 
entender as razões que levam dirigentes de pequenas empresas a tomarem determinadas 
decisões estratégicas e o impacto de diferentes estilos cognitivos no processo estratégico.

Porac, Thomas e Emme desenvolveram um estudo que aplicava uma abordagem cogni-
tiva no comportamento estratégico de pequenas empresas, no qual argumentam que “os 
elementos de uma estratégia cognitiva derivam-se das taxonomias cognitivas ou mode-
los mentais sobre a concorrência que os administradores possuem” (PORAC; THOMAS; 
EMME apud GIMENEZ, 2000, p. 13).

Os autores destacam ainda a importância da Estratégia como Prática no estudo das EPP’s, 
uma vez que as dinâmicas que sustentam os processos estratégicos dessas empresas na 
maioria das vezes não são formalizadas ou mesmo explicitadas. Além disso, esta nova 
abordagem enfoca os atores organizacionais e suas rotinas, bem como a combinação des-
ses elementos, responsáveis pelos resultados ligados à estratégia.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Buscando sustentar conceitualmente as práticas de gestão que uma organização pode ado-
tar, realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com Marconi 
e Lakatos (2006), tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato com diversas 
publicações sobre o assunto em estudo, permitindo assim, um reforço à análise de suas 
pesquisas. Esta pesquisa baseou suas informações em dados coletados em livros, anais 
de congressos da área, periódicos e publicações avulsas. Nessa etapa, realizou-se uma 
revisão de literatura com o objetivo de levantar estudos já feitos sobre o tema em questão, 
permitindo a fundamentação teórica e conceitual necessária à consolidação e análise das 
informações obtidas na pesquisa.
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Para a construção deste trabalho foram utilizados métodos de pesquisa qualitativa. A 
abordagem qualitativa é capaz de verificar diversos aspectos de uma dada realidade, 
como pressupostos subjetivos ligados às percepções e às dinâmicas das relações sociais 
(RICHARDSON, 1989).

Dentre os métodos existentes para se realizar uma pesquisa qualitativa, foi utilizado neste 
trabalho o estudo de caso, visando analisar profundamente o objeto em estudo. A técnica 
utilizada na pesquisa foi a entrevista baseada na história de vida do gestor, vinculada à 
análise do negócio da empresa em estudo. Os procedimentos metodológicos que deram 
apoio para a coleta de informações foram uma pesquisa documental e a observação 
participante dos autores.

O método da história permite ao entrevistador traçar a trajetória de vida do entrevis-
tado, com o objetivo de associá-la a situações presentes (ALVES-MAZZOTTI; GEWAN-
DSZNAJDER, 2002). O objetivo é explorar as experiências pessoais, familiares e a 
formação do indivíduo.

Visando conhecer melhor a empresa em estudo, foi utilizada a pesquisa documental, que 
consiste no exame de materiais de natureza diversa e representa uma rica fonte de dados 
para as pesquisas (GODOY, 1995). Esta pesquisa permitiu que os autores levantassem 
informações relevantes para o estudo através de dados na empresa. A observação partici-
pante foi utilizada, uma vez que um dos autores atua diretamente na empresa.

Com base no método de história de vida, foram elaborados roteiros de entrevista. A 
partir destes, foram identificadas e analisadas fases na vida do gestor. O objetivo foi 
identificar as práticas do empresário e o que o levava a tomar determinadas ações 
estratégicas em cada fase.

Cada roteiro foi elaborado de forma semiestruturada, o que permite flexibilidade e ade-
quação no momento da entrevista, quando necessário. Além disso, o entrevistado possuía 
liberdade de expressão em suas respostas.

Para a aplicação destes roteiros, foram realizadas três entrevistas com o dono da em-
presa. A entrevista é um dos métodos mais utilizados para coletar dados em estudos 
qualitativos. As entrevistas foram realizadas na própria empresa e tiveram duração de 
duas horas e cinquenta minutos. Na primeira entrevista, com duração de trinta minutos, 
os autores coletaram informações da vida do empresário. A segunda entrevista teve 
duração de uma hora e vinte minutos, e abordou dois períodos identificados na linha 
histórica da empresa. Por fim, a terceira entrevista, com duração de uma hora, coletou 
informações do último período da empresa, bem como as perspectivas futuras que o 
gestor possui em relação ao negócio.

Para a apresentação dos resultados, as informações obtidas nas entrevistas foram agrupa-
das de acordo com a sequência cronológica dos fatos, visando relatar a formação do perfil 
estratégico do gestor em cada fase da trajetória.

A estrutura criada para levantamento das informações, análise e apresentação dos resul-
tados da pesquisa está dividia em 3 (três) grandes fases: trajetória do indivíduo, condução 
do negócio e desenvolvimento das práticas da estratégia, e perspectivas futuras. O quadro 
3 apresenta o resultado do estudo, a partir do resumo das fases e das categorias que 
serão analisadas.
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Quadro 3: Estrutura de apresentação dos resultados da pesquisa

Fases da história do empresário Fases da história do empresário

Trajetória do Indivíduo Abrange o período de vida do empresário anterior a 
abertura do negócio

Condução do Negócio e Desenvolvimento das 
Práticas da Estratégia

Abertura e Crise do negócio (2000 a 2003): 
abrange o período da abertura da empresa, da primeira 
crise no negócio e do aprendizado do empresário nos 
primeiros anos de vida da empresa.

Período de Crescimento e consolidação do 
negócio (2004 a 2008): período em que a empresa 
começou a crescer e se consolidou frente ao mercado.

Período de Crise e Retomada do crescimento 
do negócio (2008 e 2011): período de superação da 
empresa e a retomada do crescimento.

Perspectivas Futuras Abrange as perspectivas do empresário quanto ao futuro 
do negócio.

Fonte: Elaborado pelos autores

O objetivo dessa seção foi mostrar o modelo de pesquisa realizado, os métodos emprega-
dos e os instrumentos e técnicas utilizados na coleta dos dados. No próximo capítulo são 
apresentados os resultados da análise dos dados.

4. O CASO DA DI GRÁFICA 
EDITORA LTDA.

Fundada em janeiro do ano 2000, a DI Gráfica e Editora Ltda. é uma empresa de caráter 
familiar, que atua no setor de indústria gráfica e situa-se na cidade de Juiz de Fora, estado 
de Minas Gerais. Seu principal objetivo é oferecer produtos diferenciados e qualificados 
para seus clientes.

Inserida no quadro de pequenas empresas, de acordo com os critérios de classificação do 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Porém, pelo critério 
de faturamento utilizado pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – a DI Grá-
fica é classificada como de médio porte.

A empresa apresenta capacidade de realizar todas as etapas do processo de confecção dos 
seus produtos, incluindo serviços de pré-impressão, impressão e acabamentos. Possui um 
portfólio que inclui convites de formatura, agendas, folders, livros, revistas, embalagens, 
calendários, cartazes, carnês, banners, adesivos, catálogos de produtos, dentre outros.

Atua no mercado local, regional e interestadual, na região Sudeste, numa região com raio 
de 200km. Presta serviços para pessoas físicas e jurídicas. Seus principais clientes são 
as empresas da região, como MRS, Grupo Arcelor, Unimed, dentre outras; e instituições 
públicas, como UFJF e prefeituras da região. Seus principais concorrentes são as gráficas 
locais (impressos em geral) e algumas gráficas nacionais (convites de formatura), com 
atuação em Juiz de Fora.
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A empresa conta com uma equipe de trinta e cinco funcionários, conforme quadro 4, além 
do proprietário, que atua diretamente nas atividades estratégicas.

Quadro 4: Descrição de funcionários

Setor Nº de Funcionários

Financeiro 01

Compras e vendas 02

Administrativo (Organização e atendimento) 04

Pré-impressão 04

Produção 23

Motorista 01

Fonte: Dados internos da empresa. Elaborado pelos autores

Além dos funcionários incluídos no quadro da empresa, a gráfica conta atualmente com 
dez profissionais autônomos, que atuam como designers gráficos na criação dos convites 
de formatura. Para estes profissionais são feitos contratos por projeto realizado. A decisão 
em contratar profissionais autônomos se deve ao crescimento da atuação da empresa e à 
sazonalidade da demanda neste mercado.

A empresa possui uma estrutura hierárquica simples, onde não há uma divisão de setores 
que exerçam autonomia. Baseada em critérios de departamentalização funcional, ou seja, 
por agrupamentos entre as funções desempenhadas pelos funcionários da empresa, os 
autores desenvolveram uma proposta de organograma, conforme figura 6 abaixo.

Figura 4: Organograma

Direção geral
(Proprietário)

Departamento
Financeiro

Departamento
Administrativo

Compras e
vendas Produção

Staff
Contabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme observado na figura 6, não há uma área específica para a gestão de Recursos 
Humanos. O próprio gestor, que está em contato direto com seus colaboradores, é o res-
ponsável por resolver problemas, dar feedback, selecionar novos funcionários e organizar 
confraternizações, com auxílio de funcionários do departamento administrativo.

Em suma, a gráfica trabalhou oferecendo serviços de impressão para grandes empresas e 
para agências que queriam terceirizar seus serviços. Com a experiência obtida durante es-
tes anos, passou a oferecer os serviços de criação e fazer o inverso, terceirizando agências 
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para criar o design de seus produtos. Atualmente, a DI Gráfica atende a uma diversificada 
gama de clientes e oferece produtos customizados.

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Seguindo a estruturada exposta no capítulo de metodologia, o presente capítulo divide-se 
em três partes, cada uma relacionada com um período de vida do empresário, a saber: 
trajetória do indivíduo, condução do negócio e desenvolvimento das práticas da estratégia 
e perspectivas futuras.

5.1. TRAJETÓRIA DO INDIVÍDUO
Com base na trajetória de vida do Sr. Gasparette, foi possível identificar traços de sua per-
sonalidade que podem influenciar em seu perfil como gestor. De acordo com os relatos, o 
empresário iniciou sua vida profissional de forma precoce. Sempre demonstrou vontade de 
querer mais financeiramente, mas para isso estava disposto a aprender para oferecer mais. 
O aprendizado surgia através das atividades desempenhadas pelo ator.

Quando aparecia uma oportunidade melhor, não temia em mudar de emprego. Sua vida 
como empresário se iniciou de forma aventureira, estava disposto a arriscar. Essas carac-
terísticas refletem traços de um empreendedor, contudo, o ator estava disposto a correr 
riscos sem muita cautela. Além disso, o ator relatou sempre ter habilidade para expressar-
-se bem, não enfrentando nenhuma dificuldade para lidar com pessoas. Segundo relatos 
do empresário, em cada fase de sua trajetória pessoal e profissional, adquiriu responsabi-
lidades e aprendizado a partir das experiências vividas.

A aquisição da gráfica foi mais uma oportunidade vislumbrada. Não tinha planos de entrar 
para o ramo, mas considerou o negócio atrativo por possuir muitos contatos, considera-
dos clientes em potencial pelo empresário.

Esta fase foi de extrema importância para seu futuro como empresário. A experiência ad-
quirida com a gestão da gráfica permitiu ao empresário acumular aprendizado sobre o 
ramo gráfico e sobre o negócio, a ponto de ser capaz de inovar e mudar a empresa, até criar 
a DI Gráfica, com um conceito diferenciado do negócio.

5.2. CONDUÇÃO DO NEGÓCIO E 
AS PRÁTICAS DA ESTRATÉGIA
A análise realizada nesta fase abrange três períodos da empresa, desde a sua criação até 
o momento atual. Serão analisados os períodos de abertura e crise do negócio (2000 a 
2004), período de crescimento e consolidação do negócio (2004 a 2008) e período de crise 
e retomada do crescimento do negócio (2008 a 2011).
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5.2.1. Abertura e crise do negócio (2000 a 2004)

Abrange o período da abertura da empresa, da primeira crise no negócio e do aprendizado 
do empresário nos primeiros anos de vida do negócio.

Na análise da trajetória do Sr. Gasparette, foram detectadas em seu perfil características 
comuns de um empreendedor, disposição a riscos e liderança.

A criação da DI Gráfica está diretamente relacionada à experiência adquirida em seu empre-
endimento anterior. A decisão de criar a gráfica mostra que o ator passou a ter uma visão 
de negócio. Além disso, os relatos mostram a vontade do empresário em inovar, oferecen-
do produtos diferenciados para seus clientes. A partir desses relatos, é possível analisar 
que o empresário possui um perfil empreendedor e visionário.

Contudo, a crise enfrentada neste período fez o Sr. Gasparette rever sua forma de conduzir 
o negócio. O empresário relatou que com a crise aprendeu que não se deve ser o primeiro 
a lançar um produto, exceto quando o investimento é ínfimo em relação ao negócio. O 
empresário concluiu ainda que não devia ter ousado tanto, de forma destemida. Isso é um 
indício de que o empresário aprende com os erros do passado, e projeta mudanças com 
base nesses erros. As características apresentadas pelo ator nesta análise auxiliaram na 
construção das principais ações para a abertura da empresa e para a superação da crise.

Com base nas ações estratégicas identificadas neste período, principalmente a decisão 
de trocar o maquinário, pode-se concluir que as estratégias emergiram de acordo com as 
oscilações do ambiente, visando se adaptar à nova realidade. Ou seja, as decisões mais 
importantes foram tomadas frente às necessidades que surgiram durante o percurso.

5.2.2. Período de crescimento e consolidação do negócio (2004-2008)

Período em que a empresa começou a crescer e se consolidou frente ao mercado. Ao longo 
deste período, o Sr. Gasparette passou a se concentrar mais nas atividades de gestão, as-
sumindo uma posição de comando e controle. Sua participação em atividades produtivas 
no início do negócio foi importante e necessária para a empresa. Contudo, neste momento 
o empresário precisava ter uma visão mais ampla do seu negócio, uma vez que a gráfica se 
encontrava em ritmo de crescimento.

Foi possível observar que o principal objetivo citado pelo Sr. Gasparette no período anterior 
se concretizou. Ao longo deste período, a empresa se consolidou frente ao mercado ofere-
cendo produtos de qualidade aos seus clientes.

Contudo, o domínio de uma tecnologia de primeira e um workflow totalmente integrado 
não foi alcançado.

A decisão de atuar mais ativamente no segmento de convites de formatura se apresentou 
promissora, uma vez que a empresa está situada em uma cidade universitária, onde o pú-
blico-alvo tende a aumentar, seja pela chegada de novas instituições particulares à cidade, 
abertura de novos cursos, ações do governo de oferecer bolsas ou ampliação das vagas na 
instituição pública.
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Alguns fatos relatados neste período reforçam o estilo empreendedor do Sr. Gasparette. A 
vontade de criar produtos inovadores, capazes de surpreender os clientes mostra seu lado 
criativo e forma a visão que o gestor tem do seu negócio.

Além disso, o ator se diz perceptivo e focado, o que lhe permitiu criar novos produtos sem 
a realização de uma pesquisa de mercado. Com a experiência adquirida neste período, o 
gestor afirmou que ainda tem muito a aprender sobre como criar produtos novos.

A análise deste período permite concluir que as ações realizadas irão impactar positiva-
mente no futuro da empresa.

5.2.3. Período de crise e retomada do crescimento (2008 – 2011)

Período em que a empresa superou outra crise e retomou seu crescimento. Este período foi 
marcado por um momento de crise e pela reestruturação na condução do negócio.

Para o gestor, a decisão de horizontalizar as vendas foi fundamental para a empresa su-
perar a crise e retomar seu crescimento. A gráfica conseguiu sustentar o crescimento e 
atualmente conta com um perfil de cliente altamente diversificado.

Outro fator considerado importante pelo empresário para a retomada ao crescimento foi o 
atendimento personalizado ao cliente. A customização é uma realidade que está presente 
em qualquer ramo de negócio e permite à empresa detectar as necessidades dos clientes e 
ir além, superando suas expectativas. Com isso, o gestor conseguiu alcançar os objetivos 
traçados no período passado, criando produtos qualificados e diferenciados.

Apesar da estrutura organizacional da empresa não apresentar setores autônomos, a di-
visão e delegação de funções realizadas neste período foram relevantes para manter um 
crescimento sustentável.

Além disso, o empresário consegue se empenhar em fazer o que gosta: contato direto com 
o cliente. Uma vez que as decisões na empresa estão centralizadas no gestor, esse contato 
facilita o processo de negociação, além de possibilitar ao empresário detectar de maneira 
mais clara quais são as necessidades de seus clientes.

A decisão de terceirizar parte dos serviços de criação, contratando profissionais freelan-
cers, se mostrou uma alternativa para que a gráfica não possuísse um quadro ocioso de 
funcionários em épocas de baixa na demanda.

A ideia de criação e lançamento da revista Reforçar teve origem na dificuldade que a esposa 
do empresário apresentou ao auxiliar seu filho nas atividades escolares. Isso mostra que 
o ator sabe detectar uma oportunidade. O lançamento da revista, além de auxiliar no pro-
cesso de horizontalização da gráfica, pode propiciar mais credibilidade à empresa, uma vez 
que se trata de um produto de criação própria.

Apesar de manter distância de seus concorrentes, o ator sempre os tem à vista. Isso por-
que, apesar de sua intenção ser de sempre lançar algo novo, que os concorrentes não 
imaginam, deve ficar atento às suas ações para detectar alguma possível tendência.

O ator relatou que neste período ainda não conseguiu realizar tudo o que queria. Seus 
desejos de dominar uma tecnologia de alta qualidade gráfica e de um workflow totalmente 
integrado ainda não foram satisfeitos, mas a empresa caminha para isso.
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A vontade de sempre querer mais, relatada na trajetória do ator, reflete em sua maneira de 
gerir o negócio. Durante as entrevistas, o empresário relatou que, em sua opinião, a em-
presa não está consolidada. Afirmou ainda que espera pensar assim a vida inteira e que seu 
sucessor também tenha este pensamento, pois é o que faz a empresa crescer.

Na visão do gestor, a empresa tem um nome e credibilidade, contudo isso não sobrepõe a 
qualquer vacilo, uma vez que não acredita na fidelidade do cliente. O ator atribui o sucesso 
da empresa ao trabalho desempenhado, ao eterno conhecer e à seriedade e transparência 
ao comandar uma equipe.

5.3. PERSPECTIVAS FUTURAS
O esforço da DI Gráfica, direcionado pelas ações do Sr. Gasparette, está em oferecer a seus 
clientes produtos inovadores, capazes de surpreender. O objetivo principal do empresário 
é expandir cada vez mais o seu negócio.

Visando ampliar a atuação da empresa no segmento de pequenos consumidores de pa-
pel, o empresário está com um projeto de adquirir uma nova máquina. Este equipamento 
possui a mesma função dos demais presentes na gráfica, contudo seus softwares são ino-
vadores e acelera o processo de produção com menos interferência humana. Esse projeto 
possibilita uma ampliação na atuação da gráfica em seus serviços personalizados.

As intenções do empresário desde os primeiros anos da DI Gráfica consistem em dominar 
uma tecnologia de qualidade gráfica, com equipamentos de primeira e um worflow que 
ainda não está satisfeito. O empresário acredita que no futuro a empresa estará linkada em 
outro negócio ligado a novas tecnologias de comunicação e personalização.

No que diz respeito a planos para concretizar seus projetos, o ator afirma que “fazer acon-
tecer o que projetamos e tentar ver o futuro é difícil, faço o presente bem feito, pois o futuro 
depende do passado para acontecer.”

Desta forma, pode-se concluir que o empresário traça seus objetivos e projetos de forma 
clara e explícita. Contudo, sua forma de conduzir a empresa e alcançar os objetivos está 
baseada em sua experiência, ou seja, em seu aprendizado diário.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário competitivo vivido pelas organizações, a gestão estratégica tem-se tor-
nado um fator determinante para o seu sucesso.

Com isso, nos últimos anos houve um aumento considerável no número de estudos so-
bre estratégia empresarial. Contudo, maior parte destes estudos está focada em grandes 
organizações, que estão inseridas em um contexto diferente do vivido pelas pequenas em-
presas. Assim, pouco se sabe sobre como os gestores desse tipo de organização atuam do 
desenvolvimento da estratégia.

Com o objetivo de responder questões sobre a realização das estratégias, onde surgem e 
quem são seus responsáveis, surge a abordagem baseada nas micro-atividades. Essa nova 
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abordagem enfatiza os processos detalhados e as práticas cotidianas que se relacionam 
com os resultados estratégicos.

O presente trabalho abordou a questão da estratégia na pequena empresa, baseado em 
estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento das estratégias organizacionais, com maior 
atenção à abordagem baseada em micro-atividades e à identificação de práticas e ações 
estratégicas de dentro da empresa.

O objetivo da análise consiste em entender o processo de formação estratégica da DI 
Gráfica, a partir da identificação das ações estratégicas do gestor ao longo do tempo. A 
partir da análise da empresa e das práticas do Sr. Gasparette, percebe-se que as decisões 
do empresário são tomadas com base na experiência adquirida ao longo do tempo. Por 
ser o gestor o principal responsável pelas ações estratégicas na empresa, elas surgem 
a partir de sua atuação nas atividades da empresa, sua visão como empreendedor e sua 
percepção do ambiente.

Esta influência que o Sr. Gasparette exerce sobre as decisões e escolhas estratégicas da 
gráfica podem ser explicadas com base na abordagem cognitiva, que procura compreender 
as razões que levam os dirigentes de pequenas empresas a tomarem decisões estratégicas 
e o impacto dos diferentes estilos cognitivos no processo estratégico. O ator toma suas 
decisões estratégicas de forma peculiar.

O empresário não utiliza técnicas de planejamento estratégico para projetar o futuro. 
Suas estratégicas estão baseadas em ações que deram certo no passado, configurando-
-se como padrões para guiar o futuro. A maioria dos padrões de formação da estratégia 
na empresa em estudo pode ser considerada emergente, uma vez que surgem com o 
aprendizado diário do empresário.

Analisando as atividades realizadas pelo ator dentro da empresa, foi possível perceber 
que ao longo de desta trajetória, seu foco sempre esteve na constante identificação das 
necessidades dos clientes e na criação de produtos inovadores, capazes de surpreender 
quem os adquire.

Nas diferentes fases da trajetória do Sr. Gasparette foi possível detectar traços de seu 
perfil como gestor. O empresário apresentou características de um empreendedor, dis-
posto a correr riscos – inicialmente como um aventureiro, mas com o tempo se tornou 
mais cauteloso – e a dar grandes saltos. Além disso, atua bem como líder e está sempre 
à procura de inovação.

A partir das atividades de gestão com as quais o empresário esteve envolvido, é possível 
verificar o aprendizado, um processo de construção permanente que não possui procedi-
mentos claros, ou seja, vão se formando no decorrer do caminho.

Por se tratar de uma pequena empresa, a proximidade do gestor com as atividades rotinei-
ras da gráfica proporciona maior agilidade nos processos decisivos e oferece uma visão 
das atividades existentes.

As análises permitem concluir que o empresário possui conhecimento geral dos proces-
sos tanto de gestão quanto de produção, e que seu perfil como gestor foi se formando no 
decorrer de sua vida.
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Ao final do estudo, os autores concluem que o sucesso empresarial não depende da for-
malização dos procedimentos. A DI Gráfica alcançou o crescimento e se consolidou no 
mercado devido à forma em que o Sr. Gasparette enfrentou os desafios e explorou as 
oportunidades que surgiram durante seu percurso.
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Resumo: As organizações inseridas no mercado identificam na inovação uma fonte potencial de 
concepção de diferencial competitivo. Desta forma, para facultar a introdução de práticas organi-
zacionais favoráveis à inovação, seja de produtos ou de processos, considera-se de fundamen-
tal importância a análise de variáveis que influenciam esta implantação, com destaque para a 
cultura organizacional e as pessoas envolvidas. O objetivo deste trabalho consiste em identificar 
e caracterizar a cultura organizacional de uma empresa fabricante de calçados, localizada na 
região sul do país, verificando de que forma ela influencia a gestão do processo de inovação. 
Para isso, a metodologia adotada foi o estudo de caso único, complementado com pesquisa 
bibliográfica, para embasamento teórico, e dados coletados através da realização de entrevistas 
semiestruturadas. A influência da cultura organizacional sobre a gestão da inovação foi eviden-
ciada. Verificou-se que o elemento cultural reforça as dificuldades na implantação da gestão da 
inovação na organização.

Palavras-chave: Gestão da inovação. Cultura organizacional. Fábrica de calçados.

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN 
MANAGING INNOVATION IN FOOTWEAR INDUSTRY

Abstract: Organizations entered the market in innovation identifies a potential source of competiti-
ve advantage of design. Thus, to provide the introduction of organizational practices conducive to 
innovation, whether products or processes, is considered fundamental to the analysis of variables 
influencing this deployment, with emphasis on the organizational culture and the people involved. 
Society and companies incorporated in the current market think, deploy, research, improve ma-
nagement processes of innovation instilled in the realities that present, being a key point in this 
process the people involved and the organizational culture of the medium. The aim of this work is 
to identify and characterize the organizational culture studied and the way it influences the way we 
carry out the management of the innovation process. For this, the methodology adopted was case 
study focused on a single case, based on literature search for theoretical, compared to data on the 
subject matter with the company in question, such data collected from semi-structured interviews. 
Finally, the influence of organizational culture on innovation management has been verified, and 
the cultural element highlights the difficulties for successful innovation in the company.

Keywords: Innovation management. Organizational culture. Shoemaker company.
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1. INTRODUÇÃO
Na era da inovação, na qual se vive, é necessário, tanto para as pessoas como para as 
organizações, acompanhar o ritmo acelerado da sociedade, por uma questão de sobre-
vivência no mercado. Neste sentido, as empresas investem na gestão da inovação para 
obter diferenciação e gerar valor em produtos, processos, métodos de gestão, modelo de 
negócio, marketing, buscando garantir a manutenção e, mais ainda, a ampliação de sua 
atuação no mercado.

Conforme afirma Porter (1986), a inovação de produtos pelas empresas pode facultar a 
elas atenderem novas necessidades do mercado, melhorar seu posicionamento estratégi-
co, em relação aos agentes que operam com produtos substitutos, reduzindo, desta forma, 
a necessidade de lançar produtos complementares, resultando em condições mais favorá-
veis para o seu crescimento.

Vale destacar, no entanto, que a gestão da inovação envolve todos os setores organiza-
cionais e é influenciada pela cultura organizacional constituída. Esta constatação encontra 
respaldo na literatura científica, que versa sobre a cultura organizacional, com destaque 
para Schein (2009), segundo o qual a cultura é universal e exerce influência sobre todos os 
aspectos que se relacionam à forma de como uma organização realiza a sua operação, em 
seus diversos ambientes internos.

A cultura organizacional evidencia o viés perceptivo e interpretativo, subjacente à for-
ma como as pessoas se comprometem e se envolvem nas ações desenvolvidas pela 
organização, a partir do conjunto de símbolos que retratam os valores, que orientam os 
colaboradores no processo decisório. Ainda mais, a cultura organizacional e seus ele-
mentos, remetem à capacidade preditiva, no tocante ao sucesso na execução de ações 
propostas na empresa.

A partir destes pressupostos, a autora percebeu a oportunidade de pesquisa que pudesse 
contribuir para esclarecer a relação entre a cultura organizacional e a capacidade de inovar 
da organização. Nesse sentido, foi formulada a seguinte questão de pesquisa: “De que 
forma a cultura organizacional pode influenciar a gestão da inovação, em uma empresa do 
ramo calçadista, localizada no Vale do Rio dos Sinos”?

A hipótese que responde à referida questão de pesquisa, decorrente da vivência empírica 
da autora, que faz parte do quadro de colaboradores da empresa objeto do estudo, é a se-
guinte: “A cultura organizacional manifesta-se por meio de regras, normas, procedimentos 
e discursos organizacionais que moldam, através de estímulos e restrições, objetivos e 
subjetivos, o processo decisório dos ocupantes dos cargos de gerência média e supervi-
são, responsáveis pela condução do processo de inovação organizacional”.
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O objetivo geral, condizente com o problema de pesquisa, foi focado na identificação e ca-
racterização da cultura organizacional da empresa estudada e na forma como ela influencia 
o modo de realizar a gestão do processo de inovação. Os objetivos específicos, formulados 
para atingir o objetivo geral da pesquisa, foram segmentados em: (i) construir o embasa-
mento conceitual acerca do tema cultura organizacional e inovação; (ii) mapear e compre-
ender as especificidades da cultura organizacional da empresa estudada; (iii) caracterizar 
o processo de gestão da inovação; (iv) interpretar o tecido simbólico cultural subjacente 
ao processo decisório organizacional, com foco na inovação, seja de produtos, processos, 
marketing ou organizacional.

Sob a perspectiva metodológica, a autora fez a opção pelo estudo de caso único, de uma 
empresa industrial do ramo de calçados, localizada na região do Vale do Rio dos Sinos, 
com abordagem qualitativa, conforme sugere a literatura concernente à concepção de mé-
todos de pesquisa (YIN, 2010). De natureza aplicada, esta pesquisa pode ser considera-
da exploratória, por visar ao aumento do conhecimento acerca do fenômeno estudado, e 
descritiva, visto que a autora procurou coletar os dados, informações e evidências, sem 
intervir no contexto no qual o fenômeno está inscrito. O material coletado foi tratado por 
meio de análise de conteúdo.

Vale destacar que, para a elaboração das perguntas constantes no roteiro de questões apli-
cadas aos entrevistados, foi necessário realizar uma revisão da literatura, relativa à cultura 
organizacional e gestão da inovação. Esta fundamentação teórica foi utilizada para analisar 
as evidências que emergiram ao longo da investigação, agregando, desta forma, a pesquisa 
bibliográfica ao rol de procedimentos metodológicos adotados, ao longo deste estudo.

A justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa se encontra na relevância da con-
tribuição que o conhecimento decorrente do processo de investigação poderá oferecer, 
tanto para a comunidade acadêmica como empresarial, em face da importância, cada vez 
maior, da inovação para o desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, em 
nível micro, destaca-se a importância do processo de investigação para a acadêmica, que 
ocupa posição de coordenação do programa de inovação na empresa, objeto de estudo, 
facultando-lhe a tomada de posição e de decisões que possam favorecer a implantação de 
medidas alinhadas com o objetivo de organização, que é a obtenção de maior adesão de 
colaboradores ao programa.

Este artigo está organizado em levantamento bibliográfico, abordando cultura organizacio-
nal, gestão da inovação, relacionando esses assuntos com o contexto da empresa, a partir 
de dados coletados nas entrevistas, voltados a comprovar a hipótese levantada, seguido 
da discussão de tais informações, finalizando com considerações e apontamentos sobre o 
tema estudado.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL: DEFINIÇÕES
Ao longo dos tempos, percebeu-se que descobrindo o sentido de cultura, é possível com-
preender melhor as organizações, facultando a operação de maneira mais eficiente e eficaz 
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(FLEURY; FISCHER, 1996). Desta forma, pari passu, o interesse por explorar o entendi-
mento sobre cultura organizacional aumentou, de forma exponencial, a partir da percepção 
de possíveis vantagens para a competitividade organizacional, por meio de gestão focada 
em especificidades que emanam do tecido cultural, subjacente ao comportamento das 
pessoas na organização.

Vale destacar, no entanto, que existem diversos estudos focados em cultura organizacional, 
provenientes da observação da prática empresarial e evolução histórica dessas, que resulta-
ram em uma base conceitual vasta e diversificada. Freitas (1991) relaciona várias definições 
de cultura organizacional, destacando uma que, em sua opinião, apresenta o conjunto de 
elementos que oferecem o conceito mais consistente e completo. Conforme o autor:

A cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos, que determinado 
grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendiza-
gem, para lidar com os problemas de adaptação externa e adaptação interna. 
Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 
considerados válidos, são ensinados aos demais membros como a maneira 
correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas 
(SCHEIN, 1984 apud FREITAS, 1991, p. 7).

Para Chiavenato (1999), a cultura organizacional pode ser vista como um conjunto de nor-
mas, regras, hábitos, crenças, atitudes, costumes e ritos que precisam ser compartilhados 
entre as pessoas que integram uma corporação, permitindo, assim, interpretar o viés de 
gestão da administração da organização, possibilitando a identificação de sua identidade.

Segundo Schein (2009), na origem da cultura organizacional, estão as crenças, valores 
e suposições dos fundadores, bem como as experiências adquiridas entre os membros 
do grupo, além de novas crenças, valores e suposições trazidas pelos novos membros e 
lideranças. Para o autor, a cultura pode ser compreendida como um conjunto de valores 
e entendimentos que as pessoas que compõem uma organização possuem em comum, 
servindo como ferramenta de associação e tomada de decisão. Nesta definição, a cultura 
organizacional é representada por práticas, hábitos, comportamentos, valores, princípios, 
crenças, políticas e jargões. 

Já Schermerhorn et al. (1999) conceituam a cultura organizacional como um sistema de 
ações, valores e crenças compartilhados, que se desenvolvem numa organização e orien-
tam o comportamento de seus membros. Para o autor, é possível afirmar que se trata da 
personalidade da empresa e, assim como não há duas pessoas com a mesma personalida-
de, não existem culturas organizacionais exatamente idênticas. 

Desta forma, é possível diferenciar uma empresa da outra através da sua cultura, que é re-
presentada por valores compartilhados em todos os níveis. Quanto maior o descobrimento 
e o entendimento da cultura, maior é a possibilidade de manutenção da empresa no mer-
cado. Fritz (1997) corrobora com esta posição, ao afirmar que a cultura da empresa é um 
veículo capaz de explorar o melhor do espírito humano, para construir, inventar, explorar, 
aprender e criar, fornecendo a oportunidade de reunir recursos em uma força coletiva.

Schein (2009) destaca que as crenças e a moral servem para orientar os membros de 
como se comportar. O conjunto de crenças e valores se transforma desta forma, em uma 
ideologia ou filosofia de uma organização, que serve como guia, de como lidar com as 
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incertezas difíceis ou incontroláveis. Além disso, a cultura da organização tem potencial de 
influenciar os membros do grupo organizacional, através de diretrizes e premissas de guia 
comportamental e mental. O impacto sobre o ser humano pode ser positivo ou negativo, 
podendo extrair o melhor da pessoa componente da organização ou possibilitar o descaso 
e o descomprometimento com a empresa da qual faz parte.

Uma vez que a cultura é compartilhada por todos da corporação, ela pode modelar a forma 
de pensar e de agir das pessoas responsáveis pela tomada de decisões no meio organi-
zacional, pois representa o universo simbólico da empresa, evidenciando a sua identidade 
(CHIAVENATO, 1999).  Além disso, para Chiavenato (1999), a cultura possui duas dimen-
sões distintas: (i) a dimensão representada pelo conjunto de costumes de uma época e 
povo, específicos e (ii) a dimensão representada pelo intelecto e a sensibilidade humana 
que, em uma organização, equivale ao modo de como a organização é estruturada.

Schein (2009)  aprofundando a referida temática, conceituou a cultura como a expressão 
que se refere aos costumes e rituais que a sociedade desenvolveu durante seu curso his-
tórico, fazendo alusão à dinâmica deste conceito. O autor afirma que a cultura é resultado 
de um complexo processo de liderança, um acúmulo de aprendizagens compartilhadas 
dentro de um grupo, que pode, ou não, ser influenciado pelo líder ou gestor. Caso a cul-
tura não esteja bem adaptada ao grupo, cabe ao líder reestruturá-la, para desenvolver 
melhores condições sociais na organização. Nesse sentido, a afirmação de Fleury e Fis-
cher (1996), vem a corroborar quando afirma que para acontecer mudanças justificadas 
tecnicamente dentro da empresa, faz=se necessário incorporar uma boa gestão à questão 
da cultura organizacional.

É importante destacar que toda e qualquer organização possui várias culturas diferentes 
em seu interior, decorrentes da diversidade cultural, que representa uma realidade em pro-
cesso de consolidação, em vários países. Desta forma, cada atividade organizacional pode 
ser desenvolvida de uma maneira diferente, tanto de agir e como de pensar, devendo pre-
valecer, diante disso, uma cultura organizacional que a representa (HANDY, 1987). 

2.1.1. Tipos de cultura organizacional

Handy (1987) apresenta quatro tipos de cultura organizacional, relacionados aos deuses da 
administração. Cada uma dessas culturas tem um nome formal, mais técnico, e um símbo-
lo, com representação, significado e interpretação própria, conforme segue:

Cultura do poder (Zeus) – Representada pela teia de aranha. A organização com essa cultura 
predominante apresenta as divisões de trabalho baseadas em funções. As linhas cruciais da 
teia são as circulares, envolvem o centro, são as linhas do poder e da influência, com redução 
de sua importância, à medida que se distanciam do centro. Zeus representa a tradição pa-
triarcal, o poder irracional, com característica do líder benevolente, carismático e impulsivo.

Cultura de papéis (Apolo) – Representada por um templo grego, tendo pilares fortes, repre-
sentando funções e especialidades, coordenadas por uma estreita faixa de administração. 
O trabalho dos pilares, e de suas interações, é controlado por procedimentos para papéis, 
tarefas descritas e definição de autoridade, além de procedimentos para facultar a comu-
nicação e a solução de disputas. Apolo era um deus de ordem e regras, associando essa 
cultura com a do homem racional, para quem tudo deve ser analisado de maneira lógica.
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Cultura da tarefa (Atenas) – Representada pela rede. É orientada para a tarefa, entendendo 
que a administração deve ser, basicamente, para solução de problemas. Para isso, conside-
ra as etapas que visam reconhecer o problema, levantando as necessidades para solucio-
ná-lo, com a alocação dos recursos necessários, como pessoas, estrutura e investimento. 
O desempenho é julgado pelos resultados obtidos. A influência é mais baseada no poder 
do trabalho do que na pessoa ou na posição. O trabalho em equipe é bastante estimulado.

Cultura da existencial (Dionísio) – Representada por galáxia de estrelas. Na cultura exis-
tencial, a organização existe para ajudar o indivíduo a atingir um objetivo próprio. Não 
é uma cultura de toda a organização, pois representa os indivíduos que cultivam seus 
próprios valores. 

Freitas (1991) apresenta os conceitos de tipos de culturas de Donnelly (1984), que rela-
ciona a cultura com o planejamento. Defende que a cultura deve ser definida para incluir 
a influência dos líderes, em virtude da estrutura de funcionamento da organização e seus 
tipos culturais, que são: “(i) cultura excelente – planejada, a organização e as pessoas têm 
missão, o planejamento é comunicado; (ii) cultura vaga/indistinta: mudança constante na 
equipe dirigente, sem definição de rumo, mais comum em empresas em estágio de matu-
ridade ou altamente reguladas; (iii) cultura horrível – caracterizada por crises constantes, 
clima frustrante e desagradável, sendo muitas dessas organizações conduzidas por pro-
prietários ou famílias” (DONNELLY, 1984 apud FREITAS, 1991, p. 64).

2.1.2. Elementos da cultura organizacional

Os temas voltados para a cultura se tornam mais claros quando entendidos através dos 
elementos que a compõem. Tais elementos fundamentam a cultura e, por seu intermédio, 
é possível conhecê-la e descrevê-la, tendo, como norte, o pressuposto de que em corpora-
ções é encontrada uma grande diversidade de culturas (AMORIM et al., 2010).

Os elementos que compõem a cultura são importantes para a sua construção, bem como 
o modo de como eles são repassados entre os indivíduos da corporação.  Através do com-
partilhamento destes elementos, o homem é capaz de interagir e repassar sua cultura para 
as gerações (CARRASCO, 2001). Os elementos da cultura organizacional, apresentados 
por Freitas (1991), são: 

Valores – São construídos, principalmente, pela cúpula da organização e amarrados aos 
objetivos organizacionais. São definições a respeito do que é importante para atingir o 
sucesso organizacional, tais como: a importância do consumidor, padrão de desempenho 
excelente, qualidade e inovação, importância da motivação intrínseca, entre outros. 

Crenças e pressupostos – Elementos geralmente usados como sinônimos, para expressar 
aquilo que é tido como verdade na organização. 

Ritos, rituais e cerimônias – São atitudes e encontros, planejados ou espontâneos, que 
celebram ocasiões importantes e conquistas de desempenho nas organizações. 

Estórias e mitos – São os boatos, anedotas e histórias sobre os donos, fundadores, chefes 
e dirigentes das organizações, contadas e repetidas entre os membros, sobre os eventos e 
incidentes na vida da organização. 
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Tabus – Assuntos ou acontecimentos que não devem ser comentados ou são proibidos, 
orientando assim o comportamento para o não permitido nas organizações. 

Heróis – Personagens que incorporam os valores e condensam a força da organização, 
cujos feitos são reconhecidos com admiração entre os membros e compreendidos, pelos 
fundadores, como modelos exemplares. 

Normas – Formas de comportamento que se espera dos indivíduos em cada ocasião, isto é, 
a forma como cada um, dependendo do seu trabalho e de sua posição hierárquica, deve agir. 

Comunicação – Uso especial de linguagem e outras expressões não-verbais, tais como: 
desenhos humorísticos, manifestos, reclamações, cartas, etc., para comunicar temas im-
portantes da vida organizacional.

A figura 1 mostra os diferentes níveis de manifestação de uma cultura, conforme estudos 
de Hofstede (2003).

Figura 1: Os diferentes níveis de manifestação de uma cultura

Símbolos

Heróis

Rituais

Valores
Práticas

Fonte: Culturas e organizações - compreender a nossa programação mental (HOFSTEDE, 2003, p. 23)

Conforme Schermerhorn et al. (1999), os níveis da cultura das organizações abrangem a 
cultura observável, os valores compartilhados e as suposições comuns. Na cultura obser-
vável, incluem-se os rituais, histórias e símbolos, repassados para os novos membros. O 
segundo nível, mostra os valores como ligação entre as pessoas, com potencial de motivar 
os membros. A análise cultural apresenta o compartilhamento de todos os valores corpo-
rativos, mesmo quando o conceito de valor do indivíduo já é conhecido pelos membros da 
organização.

2.2. INOVAÇÃO
O tema inovação não é recente, mas a propagação das discussões acerca do assunto em 
várias organizações e inserção da inovação nas empresas dos mais diversos tipos é muito 
atual. Existem muitos conceitos que definem inovação, em diversos níveis de abrangência 
e especificidade. A conceituação de inovação abrange diversas atuações da empresa, con-
forme as diversas definições.
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A inovação inclui técnica, design, fabricação, gerenciamento e atividades co-
merciais pertinentes ao marketing de um produto novo (ou incrementado) ou 
do primeiro uso comercial de um processo ou equipamento novo (ou incremen-
tado) (FREEMAN, 1982, apud TIDD et al., 2008, p. 86).

Através de ações de inovação as empresas alcançam vantagem competiti-
va. Abordam a inovação em seu sentido mais amplo, incluindo tanto novas 
tecnologias, quanto novas formas de fazer as coisas (PORTER, 1990, apud 
TIDD et al., 2008, p. 86).

Segundo Tidd et al. (2008), a inovação é impulsionada pela habilidade de estabelecer rela-
ções, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas. Pode significar novas formas de 
servir a mercados já estabelecidos e maduros. Outra definição conceitua a inovação como 
“o esforço para criar mudanças objetivamente focadas no potencial econômico ou social de 
um empreendimento” (DRUCKER, 1998 apud DAVILA et al., 2007, p. 25).

Nesse sentido, é possível interpretar a inovação como novo produto ou serviço, que poten-
cializa o consumo de maior influência entre os consumidores, gerando à corporação possi-
bilidade de se distanciar e obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes. É im-
portante destacar que a inovação não se restringe a bens manufaturados, podendo fomentar 
a melhoria de produtos antigos ou a diferenciação de varejo, bem como inovar os serviços 
oferecidos pelas organizações. O acirramento da competição entre os agentes econômicos 
pode contribuir para aumentar as vendas, não apenas com base em preço mais baixo de 
produtos maduros e estabelecidos, mas também através de fatores não econômicos, tais 
como modelo, customização e qualidade de produtos e serviços (TIDD et al., 2008).

Entende-se que a inovação oferece uma oportunidade de influenciar os rumos do mercado, 
no qual a organização está inserida, através de diferentes atributos desenvolvidos em pro-
dutos comercializados pela organização, representando uma nova perspectiva de negócio. 
Desta forma, pode constituir uma fonte de concepção de diferencial competitivo e, assim, 
marcar a evolução de determinada indústria, desconsiderando o nível de competição na-
quele mercado específico.

Na Lei do Bem (2005), considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto 
ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou caracte-
rísticas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de 
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. Esta posição 
teórica é compartilhada por Tidd et al. (2008), para quem a inovação representa a mudan-
ça, que pode ser categorizada como os “4Ps” da inovação, a saber: (i) inovação de produ-
to: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa oferece; (ii) inovação de 
processo: mudança nas formas como os produtos/serviços são criados e entregues; (iii) 
inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos; 
(iv) inovação de paradigma: mudança nos modelos mentais subjacentes, que orientam o 
que a empresa faz.

Ainda em relação à mudança, Tidd et al. (2008) classificam o grau de novidade, baseado 
em incremental / radical e nível de componente / sistema. A Figura 2 apresenta o gráfico 
com essa relação.
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Figura 2: Dimensões da inovação.
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Fonte: Gestão da inovação (TIDD et al., 2008, p.32).

Conforme Davila et al. (2007), uma inovação revolucionária não é, por si só, garantia de su-
cesso, sendo apenas uma oportunidade, que precisa ser complementada por uma corrente 
de sucessivas inovações, tanto incrementais e quanto radicais. Empresas líderes sabem 
disso e mantêm um portfólio de inovações, às quais podem recorrer para manter e susten-
tar o seu crescimento.

2.2.1. Gestão da inovação

Inovação pressupõe um processo que envolve o conhecimento, informação e criatividade. 
Nesta perspectiva,

Gestão da inovação é o processo de planejamento, alocação, organização e 
coordenação de fatores essenciais para que se alcance resultados inovadores. 
Ainda, gestão integrada de alternativas lucrativas de (mais) valor (novas tecno-
logias) a partir de conhecimento, informação e criatividade (ZAWISLAK, 2008, 
apud TIDD et al., 2008, p. 9).

A inovação se consolida a partir de métodos que contribuem para a concretização de todo o 
processo de sua concepção. Conforme Barbieri et al. (2009), não há inovação que não tenha 
partido de uma ideia de pessoas criativas, dispostas a imaginar e buscar diferentes possibi-
lidades para necessidades comuns ou explorar novas oportunidades de necessidades.

A gestão da inovação pode proporcionar crescimento sadio, sustentável e consolidado no 
mercado. Para Davila et al. (2007), o investimento e orientação para a inovação oferecem 
à empresa uma oportunidade de crescer de maneira mais rápida, melhor e com mais sa-
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gacidade do que as concorrentes, e, como coroamento de tudo isso, ela acaba ocupando a 
liderança do segmento de atuação. 

Nesse sentido, os modelos de inovação abrangem desde a fonte da ideia até o desenvol-
vimento da inovação, conforme retratado em Figuras 3 e 4. A fase inicial pressupõe maior 
oferta de ideias, a fim de possibilitar opções de escolha e testes, bem como o processo de 
desenvolvimento da inovação, a partir de ideias que se consolidam como inovação ao final.  

Figura 3: Modelo de inovação - funil de inovação.

Fase 1: geração
de ideias e
desenvolvimento
conceitual

1º Filtro
2º Filtro

Fase 3: desenvolvimento
dos projetos aprovadosFase 2:

detalhamento e
análise das
melhores ideias

Fonte: Gestão de ideias para inovação contínua (BARBIERI et al., 2009, p.23).

Figura 4: Modelo de inovação de sete fases de Cooper

Ideia

avaliação preliminar

conceito

desenvolvimento

testes

produção experimental

lançamento

Fonte: Gestão de ideias para inovação contínua (BARBIERI et al., 2009, p.23).

A gestão da inovação depende de concepção e percepção, pode ser produtiva e sistemá-
tica, iniciada a partir de análise de oportunidades em diferentes âmbitos organizacionais. 
Pode ser representada por produtos, serviços, processos, varejo, geração e provimento de 
necessidades não percebidos pelo consumidor (BARBIERI et al., 2009).
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2.2.2. Desenvolvendo inovação

Muitas vezes, a inovação é ligada à criatividade, sorte ou estado de inspiração. Mas esses 
fatores são apenas elementos de um processo muito maior. Peter Drucker (1998), pesqui-
sador sobre inovação, afirma que o que a inovação requer é difícil, exige foco, intenso tra-
balho, diligência, persistência e compromisso. O autor complementa afirmando que gerar 
ideias pode ser simples, mas desenvolver boas ideias é uma tarefa muito mais difícil. O 
real desafio, de natureza estratégica, é manter uma contínua renovação das ideias e a sua 
conversão em produtos e serviços, com potencial mercadológico.

Conforme Tidd et al. (2008), o desenvolvimento de novos produtos representa uma capaci-
dade importante para a organização, pois o meio ambiente está constantemente mudando 
e, por isso, necessita de ofertas adaptadas à realidade, inseridas em determinado mercado.

A inovação deve ser entendida como um processo sistemático, que necessita de estrutura, 
de pessoas, equipamentos e recursos. Segundo Davila et al. (2007), sem uma definição 
clara e bem aceita do modelo de inovação, bem como sem um entendimento da impor-
tância, tanto do modelo de inovação quanto de tecnologia embarcada, a empresa não terá 
condições de criar inovações que mudem a indústria, nem de evitar ser ofuscada por ino-
vações que não pode realizar.

3. METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesse trabalho é o estudo de caso único, em uma empresa de 
grande porte do ramo calçadista, localizada no Vale do Rio dos Sinos.

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, 
tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento con-
siderados (GIL, 2007, p. 72).

Beuren (2006) afirma que esse tipo de pesquisa é realizado de maneira mais intensiva 
devido à concentração de esforços em um determinado objeto de estudo, porém isso se 
constitui numa limitação, já que seus resultados não são generalizáveis a outros objetos 
ou fenômenos.

O método de estudo de caso é útil, unindo a teoria aprendida na academia com a realida-
de da empresa em questão, sendo uma oportunidade de propor melhorias, contribuindo 
para possíveis resultados positivos da organização. Visando adquirir referências teóricas 
de fundamentação às avaliações da prática, foi adotada a pesquisa bibliográfica sobre o 
assunto em questão. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elabo-
rado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2007, p. 65).

Compondo a pesquisa qualitativa, o método para a coleta de dados deste trabalho se deu 
por meio de uma entrevista semiestruturada, com gestores da empresa que ocupam car-
gos táticos, e gerenciam equipes com mais de dez colaboradores. Para Beuren (2006), 
uma entrevista semiestruturada proporciona maior interação e conhecimento da realidade 
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do entrevistado, valorizando a sua presença e possibilitando que ele use criatividade e es-
pontaneidade, melhorando a investigação.

Nesse sentido, para investigar o processo de gestão de inovação relacionado com a cultura 
da organização, bem como obter informações sobre a realidade da empresa, realizou-se 
a entrevista semiestruturada, conforme consta no apêndice A, com o Chefe de Modela-
gem Técnica, Chefe de Desenvolvimento de Materiais, Supervisor da Qualidade e Chefe de 
Engenharia, sendo o último não mais pertencente ao quadro de colaboradores, devido à 
extinção deste cargo e reestruturação das tarefas do setor.

A partir do uso do procedimento metodológico citado, foram analisados os dados e verifi-
cada a relação entre os pontos questionados com a teoria pesquisada. Conforme Prodanov 
e Freitas (2009, p. 124),

A análise deve ser feita a fim de atender aos objetivos da pesquisa e para 
comparar e confrontar dados e provas, com objetivo de confirmar ou 
rejeitara(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa. [...] desenvolvem-
-se a partir das evidências observadas, de acordo com a metodologia, com 
relações feitas através do referencial teórico e complementadas com o posi-
cionamento do pesquisador.

Os dados coletados são apresentados por meio de descritivo das informações e compa-
rativo com teoria explorada. Essa alternativa pode proporcionar uma comparação entre a 
teoria e pesquisa.

4. ESTUDO DE CASO

4.1. ATUAÇÃO DA EMPRESA
A empresa, objeto deste estudo, é filial de empresa do ramo de vestuário. Essa unidade 
é responsável pelo desenvolvimento e produção de calçados para o público das marcas 
infantis da empresa. A escolha desta empresa, como alvo de pesquisa, deu-se por seu 
destaque no setor em que atua, pela trajetória no mercado e, ainda, pela pesquisadora fazer 
parte do quadro de colaboradores da mesma.

Conforme o Relatório Anual 2012, no decorrer do progresso empresarial, houve diversi-
ficação das atividades e produtos. Expansão de estrutura fabril em outras cidades, com 
novas aquisições e ampliações, e ingressou no seleto grupo das grandes malharias, com 
ênfase na produção de “commodities”. Lançou novas marcas, passando a atuar em nichos 
de mercado, ingressou no mercado de calçados, constituindo uma unidade calçadista.

A empresa desenvolve e fabrica produtos procurando antecipar tendências, tendo como 
característica um desenvolvimento constante e ágil de novos produtos. Adota, como prin-
cípios, o fornecimento de produtos em processo, produtivo econômico e eficaz, a fim de 
satisfazer necessidades de mercado, com preço justo, qualidade e agilidade, fundamentais 
para o êxito da organização.
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Os produtos desenvolvidos pela empresa buscam atender aos anseios dos consumidores 
e do mercado, abrangendo desde itens de moda e de tendências, até questões de con-
forto e qualidade, garantindo o bom desempenho da empresa no mercado atual. Nesta 
perspectiva, o desenvolvimento de coleções de produtos é composto pelos setores de 
Desenvolvimento de Produto, Modelagem Técnica e Engenharia, recebendo informações 
das necessidades dos clientes e do mercado, e dispondo os recursos necessários para os 
setores clientes, sendo o principal deles O setor de Tecnologia e Produção.

Tanto o início quanto o fim do fluxo do processo da empresa correspondem ao cliente e 
ao mercado, os quais abastecem o desenvolvimento de coleções de produtos com suas 
necessidades e expectativas. As demais áreas da empresa estão inseridas no processo de 
inovação, retratadas direta ou indiretamente no produto final, abrangendo produtos e pro-
cessos em diferentes intensidades.

4.2. ANÁLISE DE DADOS
Para explorar o tema exposto referente à influência da cultura sobre a gestão da inovação 
na empresa estudada, essa seção apresenta informações relativas aos fatores em estudo. 
A análise dos fatores tem como foco o conteúdo, sem exigência de análise do problema e 
devidas associações.

Na coleta de informações sobre a gestão da inovação na empresa em questão, dados obti-
dos em conhecimento empírico, dos colaboradores envolvidos nas equipes de desenvolvi-
mento de produtos, contribuíram para descrever o histórico dessa estruturação. A empresa 
incorporou, como estratégia, a inovação em seu DNA, englobando todas as áreas nesse 
sentido. Com esse propósito, em 2008, foi criado na matriz um programa para gerenciar 
a inovação dentro da organização, trabalhando desde a geração de ideias até a gestão dos 
produtos e serviços a serem disponibilizados no mercado.

Antes disso, em 2007, na unidade produtiva de calçados, localizada em Novo Hamburgo/
RS, já era discutida a estruturação da empresa, focada em inovação, gerando movimen-
tação nesse sentido, principalmente, nas equipes da área de desenvolvimento de produto. 
Somente no final do ano de 2010, foi deslocado um colaborador para dedicação exclusiva 
na gestão da inovação nessa unidade, usando da metodologia e princípios do programa 
corporativo, criado na matriz.

Conforme estruturado na estratégia corporativa, são direcionados e delimitados os drivers 
da inovação. Os elementos do processo de inovação, que promovem esse alinhamento 
estratégico e a sinergia na identificação de oportunidades e que geram ações integradas 
de inovação são denominados drivers da inovação. Para a empresa, foram definidos como 
drivers da inovação, os drivers do BSC – Balanced Score Card: coleção vencedora, domínio 
do canal de vendas e sourcing competitivo. 
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O contexto estratégico inclui os objetivos de negócios, a direção atual e a estratégica do 
negócio, a dinâmica do mercado, a estrutura competitiva e o ambiente legal e econômico. 
Conforme a estratégica corporativa se modifica, o foco das atividades de inovação e a re-
priorização das oportunidades e projetos em desenvolvimento devem ser reavaliados. De 
acordo com Marx e Engels, (1848 apud TIDD et al., 2008, p. 62):

Revolução constante de produção, distúrbios ininterruptos [...] os produtos 
são consumidos não apenas em âmbito doméstico, mas em qualquer recanto 
do globo. No lugar de velhas necessidades, satisfeitas pela produção do país, 
encontramos novas necessidades [...] a criatividade intelectual das nações indi-
viduais torna-se propriedade comum. 

Nesse caminho, a criatividade e capacidade organizacional em renovar e surpreender na 
superação de desafios, torna-se crucial na busca das metas pré-estabelecidas, focadas na 
manutenção do produto e da marca no mercado. Por isso, a missão do programa de gestão 
da inovação da empresa é gerenciar a inovação, mas sem ser a única parte da empresa 
preocupada em ser inovadora, e sim disseminar e facilitar a incorporação da inovação no 
DNA. Obviamente, o desenvolvimento dos produtos e serviços inovadores é de responsa-
bilidade da área de P&D, que envolve os devidos colaboradores da empresa, para trabalhar 
em tais atividades.

Analisando o organograma, percebe-se a estrutura horizontalizada dos setores, com concen-
tração do poder no gestor da unidade, influenciando, com maior força, o comportamento e a 
cultura da empresa, visto é o topo da pirâmide presente na unidade, já que o diretor industrial 
é alocado na matriz em Santa Catarina, bem como os demais diretores e presidência. 

A cultura da empresa em questão tem raízes voltadas aos princípios da empresa, fortemen-
te presentes na matriz localizada em Jaraguá do Sul. Por ser empresa familiar e a família 
estar presente na matriz, ali a cultura é mais característica. Na filial, unidade produtiva de 
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calçados de Novo Hamburgo/RS, empresa em estudo, o vínculo não é grande, sendo a cul-
tura mesclada com a cultura local e, ainda, pela cultura do líder da unidade, com atributos 
fortes de centralização, controle do poder e paternalismo.

Nas entrevistas semiestruturadas realizadas com as pessoas chave no processo de gestão 
da organização, foi possível obter informações relativas ao conceito de inovação, difundido 
entre os colaboradores da empresa.

Conforme o chefe de engenharia, cargo atualmente extinto na estrutura da organização, 
a inovação é o processo de desenvolver produtos, serviços ou modelos de gestão, para 
agregar valor ao negócio. Surge de um processo de gestão contínuo e de longo prazo, 
com a criação de ambientes voltados para a colaboração dos stakeholders, que incentiva a 
geração de sugestões e desenvolvimento de ideias, sem medo do risco.

O chefe de modelagem técnica afirma que a inovação é apresentação de novidade, que seja 
nova para todo mercado ou nova para a empresa. Nesse sentido, para o chefe de qualidade, 
inovação são produtos novos e, além disso, pensamentos e formas de fazer diferentes.

A responsável pela equipe de desenvolvimento de materiais entende inovação por desenvol-
ver um produto diferente, de forma diferente, sem que seja cópia, e sim algo que não exista 
no mercado de atuação. Tal produto deve gerar uma necessidade para o consumidor. Na 
percepção dos gestores questionados, os benefícios que a inovação pode oferecer para a 
empresa são: geração de vantagem competitiva perante os concorrentes e perpetuação dos 
valores, missão e visão da empresa. Além disso, maior lucratividade e melhor rentabilidade.

Nesse sentido, vantagem competitiva teve destaque nas avaliações e percepções coletadas, 
além de obtenção de grandes resultados, a partir do crescimento da empresa e do mix de 
produtos, com produtos específicos da empresa, que possam ser patenteados.

Outra compreensão é de que, normalmente, junto com a inovação gerada, está aumentando 
a competitividade e a sobrevivência da organização. Assim, a empresa que não ofertar pro-
dutos novos, produtos inovadores, processos novos, com certeza está fadada ao fracasso.

Na intenção de prospectar formas da organização, dentro da realidade atual e na visão 
dos gestores, inovar significa que a empresa deve, primeiramente, consolidar uma melhor 
compreensão sobre o perfil das marcas e dos respectivos públicos-alvo, a fim de melhor 
direcionar os esforços da inovação. A partir disso, desenvolver inovações radicais em pro-
dutos e serviços, das marcas de maior valor agregado, e inovações semirradicais e incre-
mentais em produtos e processos, que tragam ganhos de custo e competitividade, nas 
marcas de menor valor agregado. Ainda, nos sistemas de gestão, inovar visando à redução 
das perdas de matéria-prima, aumento da produtividade e maximização do desempenho 
das áreas de apoio.

Nesse sentido, outro gestor sugere que o caminho para inovar é modificar o pensamento. 
Pensar de forma diferente para, então, agir de forma diferente. Na situação atual, segundo 
o entrevistado, o pensamento é um e a ação é outra. É preciso pensar em produtos dife-
rentes e arrojados. 

Outras possibilidades apontadas são voltadas à busca de novos processos, novos produ-
tos, identificação de itens novos na aplicação dos produtos. Também em desenvolvimento 
de produtos diferenciados dos apresentados no mercado de atuação das marcas da empre-
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sa, reduzindo a disponibilização no mercado de produtos semelhantes aos dos concorren-
tes. Criações novas, partindo de ideias próprias, não usando cópias baseadas em produtos 
de mercado e sim criando algo do “zero”.

Nesse propósito, inovar com a criação de necessidade para o consumidor como fazem, por 
exemplo, os aplicativos e possibilidades existentes hoje em celulares. O desafio é criar um 
tipo de calçado que gere necessidade para o consumidor.

Pela avaliação dos gestores, os obstáculos à inovação na empresa estão relacionados ao 
direcionamento de esforços e investimentos, gerando barreiras em todo o processo, pois o 
ambiente necessário para desenvolver a inovação não está consolidado. As políticas são de 
curto prazo, consequentemente a cobrança é por resultados em pouco tempo, dificultando 
o desempenho e a tomada de decisão. A inovação acontece, mas não de forma estruturada, 
como uma proposta corporativa, enfatizando a falta de uma estratégia voltada para a inova-
ção ligada ao calçado, produto desenvolvido e produzido na unidade em análise.

Existe um grande confronto entre o perfil das marcas, mesmo em diferentes unidades de 
negócio. Os diferenciais de produtos aplicados na totalidade das marcas, de forma muito 
semelhante, desencadeiam uma competição interna e externa, o que gera um processo 
de desenvolvimento de coleção de produtos confuso, refletindo-se em dificuldades para o 
gerenciamento de inovação em produtos e processos, de todos os setores envolvidos na 
concepção de coleções de produtos.

A oportunidade de eliminar tal obstáculo pode estar na definição clara e disseminada das 
estratégias de gestão de inovação, voltada para o segmento calçado, favorecendo o for-
talecimento do trabalho proposto para o gerenciamento pela área de gestão da inovação 
corporativa. Também, na agregação à equipe de pessoas com perfil adequado, preparadas 
para o desafio de desenvolver inovação, criativas, com diferentes ideias, maior capacidade 
de criação, buscando ser protagonistas no desenvolvimento de inovações.

Outro fator, apontado como obstáculo à inovação, é a falta de investimento, visto que há a 
necessidade de comprovar os ganhos e resultados da proposta, antes de, realmente, investir 
na inovação projetada. A estrutura madura e conservadora na condução da unidade conhece 
os benefícios da execução plena dos objetivos, mas o discurso não retrata a realidade.

A falta de clareza e transparência de informações, em diversos aspectos da empresa, foi 
identificada como um obstáculo à inovação, principalmente na relação com a liderança, elo 
de ligação entre a unidade de calçados de Novo Hamburgo/RS e alta gestão da empresa. O 
reflexo desse padrão de trabalho é a falta de comprometimento da equipe em ousar na supe-
ração dos desafios constantes, a que o processo de desenvolvimento de produto é exposto. 

Ainda a ausência de ousadia e incentivo à pesquisa e desenvolvimento, ainda a falta de am-
pliação da pesquisa, no desenvolvimento de produtos e processos inovadores de calçados, 
seja com fornecedores de materiais, diferenciais de produto para o cliente, diferenciais de 
processos econômicos e inteligentes, usando melhor os recursos disponíveis, com en-
foque baseado no rastro dos produtos apresentados pela concorrência, acarreta em não 
produzir inovação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura organizacional apresenta importante papel na consolidação de novos processos e 
no sucesso da gestão de inovação, com efeito de longo prazo. Na cultura estão intrínsecos 
as crenças, os costumes e os valores que moldam as atitudes e direcionam o compor-
tamento das pessoas que compõem a organização, motivando-as a alcançar as metas e 
superar desafios do negócio.

Dentro da estrutura de gestão da inovação, a liderança da unidade e a respectiva diretoria 
poderiam ser mais atuantes nos direcionamentos dos drivers voltados para calçados, além 
de contar com maior atenção da diretoria de Varejo. Deveria envolver, na sua estrutura, o 
Gerente de Produto, que é o profissional de ligação entre o nível estratégico da empresa e 
o tático, do desenvolvimento da coleção de calçados. 

A empresa deveria aprimorar o alinhamento corporativo das estratégias, buscando faci-
litar a comunicação entre as equipes da matriz e a filial, utilizando práticas semelhantes 
nas demais unidades, a fim de respaldar a gestão da inovação. Além disso, promover o 
envolvimento de colaboradores de diversos setores da empresa, através de metodologias 
alinhadas com as metas definidas, buscando aprimorar práticas em favor de criar possibili-
dades auxiliares ao desenvolvimento da cultura voltada à inovação. Nesse sentido, poderia 
explorar práticas de gestão, voltadas a aprimorar a cultura, que seja favorável ao desenvol-
vimento de produtos inovadores.
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Resumo: O presente artigo teve por objetivo verificar as contribuições dos modelos DuPont tra-
dicional e DuPont modificado para embasar a tomada de decisão acerca da rentabilidade das 
empresas de papel e celulose, listadas na Bovespa. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com 
procedimentos bibliográfico e documental, de análise quantitativa. Foram analisadas as demons-
trações financeiras de três anos consecutivos das empresas, objetos desta pesquisa, pelos mo-
delos propostos. Os resultados obtidos apontam que o setor de papel e celulose apresenta os-
cilações entre as empresas, sendo que das seis empresas analisadas somente duas possuem 
rentabilidades crescentes. Evidenciou-se, ainda, que quatro das empresas do setor, vêm traba-
lhando com maior risco em suas atividades.  Em relação à contribuição dos modelos DuPont, 
concluiu-se que os dois modelos embasam a análise da rentabilidade, visto que o modelo tradi-
cional demonstra a eficiência que a empresa obteve na utilização dos seus ativos para gerar ren-
tabilidade e, o modelo modificado, que é derivado do modelo anterior, visa demonstrar o retorno 
do investimento dos proprietários e o risco da atividade pela aquisição de dívidas com terceiros.

Palavras-Chave: Análise das Demonstrações Contábeis. Informação Contábil. Método DuPont. Se-
tor de Papel e Celulose.

PERFORMANCE ANALYSIS OF PULP AND PAPER 
COMPANIES UNDER METHOD DUPONT

Abstract: This article aimed to verify the contributions of DuPont traditional and Dupont modified 
models to support the decision-making about the profitability of the pulp and paper companies, 
listed in Bovespa. This is a descriptive research of quantitative analysis, with bibliographic and 
documentary procedures. Three successive years of the financial statements of the companies, 
which are subjects of this research, were analyzed through the suggested models.  The results re-
flect that the paper and pulp sectors show oscillations into the companies, and from six examined 
companies, only two have increasing profitability. It has even shown that four companies of the 
sector had been working with higher risk in their activities. Concerning the contributions of DuPont 
models, it was concluded that both models support the profitability analysis, since the traditional 
model demonstrates the efficiency that the company obtained in using its assets to generate 
profitability, and the modified model which is derived from the former model, aims to demonstrate 
the return of the owners’ investments, and the risk of the activity of getting debts with third parties.    

Key-words:  Analysis of financial statements. Financial Reports. The DuPont process.   The paper 
and pulp sector. 
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1. INTRODUÇÃO
As transformações econômicas e sociais nos últimos anos repercutiram de tal maneira que 
as fronteiras para a expansão empresarial foram removidas. Com a economia globalizada, 
o mercado se tornou dinâmico, oferecendo produtos e serviços diferenciados, com o in-
tuito de angariar clientes para obter maiores resultados e, consequentemente, expandir os 
negócios.No Brasil, a expansão dos negócios é notória em vários setores, destacando-se o 
de papel e celulose. De acordo com dados da Bracelpa (2012), desde 1970 a produção de 
celulose brasileira apresenta crescimento médio anual de 7,5%, e a produção de papel re-
gistra crescimento médio anual de 5,6%. Esse crescimento é responsável pelo país ocupar 
importantes posições entre os produtores mundiais de papel e celulose.

No ano de 2011, o Brasil foi o quarto maior produtor mundial de celulose, com uma pro-
dução de 13.922 mil toneladas, ficando atrás dos EUA, China e Canadá. No tocante à pro-
dução de celulose em 2011, o Brasil ocupou a nona posição, com uma representação de 
10.159 mil toneladas produzidas (BRACELPA, 2012).

Carvalhaes (2013) explica que apesar da crise econômica mundial, o setor de celulose e 
papel alcançou objetivos importantes em 2012. Para que isso fosse possível, foram desen-
cadeadas ações que estimulassem a competitividade da indústria brasileira e emanassem 
fôlego para ultrapassar a crise sem comprometer totalmente a atividade, ou seja, com os 
menores danos possíveis.

Percebe-se que as ações desencadeadas para minimizar o impacto da crise econômica 
mundial no setor de papel e celulose tiveram efeitos importantes para que se atingis-
sem os objetivos.

Atualmente, a indústria brasileira de celulose e papel possui uma moderna tecnologia flores-
tal, que supre as necessidades de madeira para a fabricação de seus produtos. É abastecida 
exclusivamente por florestas plantadas, que possuem um padrão alto de rendimento indus-
trial, visando à minimização de custos para a indústria (JUVENAL; MATTOS, 2003, p. 18).

O crescimento da produção de papel e celulose precisa ser gerenciada de forma a obter um 
resultado satisfatório, minimizando custos e despesas, sem comprometer a qualidade dos 
produtos. Para o gerenciamento empresarial, existem técnicas que podem ser aplicadas 
para evidenciar os resultados obtidos pela administração, dentre elas, destaca-se a análise 
econômica e financeira, calculada através do cálculo dos indicadores financeiros, extraídos 
das demonstrações contábeis.

O método Dupont é uma ferramenta de análise das demonstrações contábeis mais aprimo-
radas que a análise tradicional, e pode ser utilizada para auxiliar os gestores a evidenciar o 
retorno sobre o investimento realizado na empresa. Oliveira (2009, p. 136) explica que esse 
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método permite uma análise conjunta de produtividade e lucratividade da empresa. Desse 
modo, é possível verificar a rentabilidade da empresa através da análise dos indicadores, 
sendo que o método DuPont pode demonstrar a relação entre produtividade e lucratividade 
para auxiliar na tomada de decisão dos gestores.

Sob a ótica dos modelos DuPont Tradicional e DuPont Modificado, a presente pesquisa 
busca responder à seguinte argumentação: Quais as contribuições geradas pelos mode-
los DuPont tradicional e DuPont modifi cado para embasar a tomada de decisão acerca 
da rentabilidade das empresas de papel e celulose listadas na Bovespa?

Para responder ao problema proposto, a pesquisa pretende atingir ao seguinte objetivo 
geral: Verificar as contribuições dos modelos DuPont tradicional e DuPont modificado para 
embasar a tomada de decisão acerca da rentabilidade das empresas de papel e celulose, 
listadas na Bovespa. 

Em um enfoque mais aprofundado, pretende-se alcançar os seguintes objetivos específi-
cos: a) descrever sobre os métodos DuPont tradicional e Dupont Modificado; b) aplicar os 
métodos DuPont nas demonstrações contábeis das empresas, objetos de estudos, no perí-
odo de 2010 a 2012; e c) elaborar uma análise comparativa entre os dois métodos DuPont 
e verificar a contribuição dos dois modelos  para embasar a tomada de decisões acerca da 
rentabilidade das empresas, objetos de estudo.

A partir da temática abordada e do problema proposto, a justificativa deste estudo está 
concentrada, em termos práticos, nas discussões acerca da importância da análise eco-
nômico-financeira no âmbito empresarial, devido às informações que podem ser geradas 
para a tomada de decisões dos gestores. 

Em relação ao setor de papel e celulose, este estudo pretende contribuir na agregação de 
conhecimento da análise de desempenho econômico e financeiro, principalmente no to-
cante à metodologia DuPont tradicional e DuPont modificado, a fim de verificar a contribui-
ção desses dois modelos para a tomada de decisões em relação à rentabilidade deste setor. 

Do ponto de vista teórico, este estudo contribui para o aprofundamento da metodologia 
DuPont na análise das demonstrações contábeis, para posterior verificação da rentabilidade. 

A relevância desta pesquisa para a sociedade pesquisadora recai na utilização de procedi-
mentos científicos que, futuramente, podem vir a auxiliar novos estudos que pretendam apli-
car essa metodologia em empresas de diferentes ramos para verificação da rentabilidade.

2. INFORMAÇÃO CONTÁBIL 
As mudanças decorrentes do desenvolvimento da sociedade e da economia fez com que 
as empresas se adaptassem ao surgimento de um novo cenário que se fundamentava no 
consumo de produtos que viessem a trazer conforto e qualidade para o consumidor. 

No século XXI, as transformações no mercado exigiu que as organizações sejam capazes 
de atrair, satisfazer e reter os clientes produzindo de forma mais rápida, barata e com qua-
lidade. E neste contexto, a informação passou a ser considerada um dos mais importantes 
ativos a ser preservado e gerenciado nas organizações (CALAZANS, 2006).



52

Ano 3, nº 2, fev - jul.2014 - ISSN 2236-8760

A disputa das empresas em conquistar esse mercado trouxe modificações na estrutura 
empresarial, novas estratégias para a maximização dos lucros e maior atenção às próprias 
práticas de gestão, em que a contabilidade é inserida. 

Oliveira, Müller e Nakamura (2000) relatam que ultimamente, a administração das empre-
sas, com várias contingências da própria vida em sociedade, tem se modificado tanto em 
tamanho quanto em complexidade, tornando a contabilidade um instrumento indispensá-
vel para sua segurança e desenvolvimento.

Nesse sentido, a informação gerada pela contabilidade se torna aliada ao processo de to-
mada de decisão para atender aos gestores nos momentos em que necessitam agir frente 
a certas circunstâncias. De acordo com Cosenza (2003, p. 16-17) “a informação contábil 
deve estar cada vez mais orientada para satisfazer múltiplos e diferentes objetivos de infor-
mação e fornecer os dados necessários e corretos para cada situação concreta”. 

Na mesma linha de raciocínio, Barros (2005, p. 107) salienta que “A contabilidade, ao re-
gistrar todos os fatos ocorridos na organização, caracteriza-se como um banco de dados 
que poderá se transformar em informações úteis e imprescindíveis no processo decisório”. 

Nesse sentido, a contabilidade é um banco de dados que armazena e seleciona informações 
que podem auxiliar os gestores a atingir diferentes objetivos organizacionais, no tocante 
aos melhoramentos nos processos produtivos, retorno de investimentos, e até fundamen-
tar as estratégias que serão desenvolvidas e aplicadas para o alcance dos objetivos.

3. MÉTODO DUPONT 
De acordo com Gitman (2000, p. 125) “o sistema DuPont tem sido, por muitos anos, usado 
pelos administradores financeiros como uma estrutura  para analisar as demonstrações 
financeiras e avaliar a situação financeira da empresa”.

Catapan et al (2011, p. 169) relatam que “este sistema funde a demonstração do resultado e 
o balanço patrimonial em dois indicadores principais da lucratividade da empresa: a Taxa de 
Retorno sobre o Ativo Total (ROA) e a Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)”.

A metodologia DuPont tem por objetivo a análise integrada entre o balanço patrimonial e de-
monstração de resultado do exercício a fim de verificar a rentabilidade de determinada empresa.

De forma análoga, Sinatura (2007) comenta que a metodologia DuPont verifica a rentabi-
lidade como influência de dois componentes: do lucro sobre as vendas e da eficiência no 
uso dos ativos.

Nesse sentido, a metodologia DuPont é um sistema de análise mais completo se compara-
do com as análises tradicionais, elaboradas a partir da extração dos indicadores econômi-
co-financeiros das demonstrações contábeis.

Os indicadores que compõem o sistema DuPont são integrados, ou seja,  os índices são ex-
traídos do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, e analisados 
de forma conjunta. Os indicadores que compõem o sistema Dupont tradicional é DuPont 
modificado são, respectivamente, o ROA e o ROE.
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Gitman (2000) define a Taxa de Retorno sobre o Ativo (ROA) como a eficiência global da 
empresa em gerar lucros através de seus ativos e a Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Lí-
quido (ROE) mensura o retorno do investimento realizado pelos proprietários da empresa.

O autor relata que a fórmula DuPont tradicional (ROA) procura demonstrar a eficiência da 
empresa em relação ao lucro sobre as vendas e com a utilização dos seus ativos. 

ROA  = ML / GAT
Figura 1 - Fórmula do ROA (Gitman, 2000).

Medeiros, Cruz e Andrade (2009, p. 5) explicam que o “ROA é um índice que mede o retor-
no do ativo total, qual a eficiência que este está demonstrando para a composição da renta-
bilidade de uma empresa”. O ROA é calculado através da fórmula supracitada, dividindo-se 
a Margem Líquida (ML) pelo Giro do Ativo Total (GAT). A ML é calculada, dividindo-se o 
lucro líquido depois do imposto de renda pelas vendas. De acordo com Gitman (2000, p. 
122) A ML representa a “porcentagem de cada unidade monetária de venda que restou, 
depois da dedução de todas as despesas, inclusive do imposto de renda”.

O GAT é o resultado da divisão das vendas pelo ativo total. Gitman (2000, p. 115) relata que 
esse indicador mede a eficiência com a qual a empresa usa todos os seus ativos para gerar 
vendas, representando quantas vezes a empresa gira seus ativos em determinado período.

O ROE é a fórmula modificada do sistema DuPont, em que o ROA é multiplicado pelo 
Multiplicador de Alavancagem Financeira (MAF) obtida através da razão do ativo total pelo 
patrimônio líquido. O MAF indica o volume de recursos investidos na empresa, comparado 
com recursos próprios aplicados ou mantidos pelos acionistas. Sua utilização reflete o im-
pacto do uso de capital de terceiros sobre o retorno dos proprietários ao converter o ROA 
em ROE (ANGOTTI, 2010).

Neste sentido o DuPont modificado (ROE) é o próprio DuPont Tradicional (ROA) multipli-
cado pelo MAF, conforme demonstra Catapan et al (2011, p. 170):

O ROE {...} permite decompor o retorno do capital dos proprietários em três 
componentes: o retorno sobre as vendas, representado pela Margem Líquida, 
a eficiência no uso do ativo, representado pelo Giro do Ativo, e o impacto da 
alavancagem, representado pelo Multiplicador de Alavancagem Financeira (CA-
TAPAN et al; 2011, p. 170).

O ROE é calculado multiplicando-se o ROA pelo MAF, conforme demonstrado pela 
fórmula seguinte:

ROE  = ROA X MAF
Figura 2 - Fórmula do ROE (Gitman, 2000).

A diferença da fórmula DuPont tradicional da DuPont modificada consiste em que a primei-
ra analisa a parte operacional, referente às receitas, despesas e investimentos e a segunda 
utiliza, além disso, o risco da empresa, ao multiplicar o ROA pela utilização do capital de 
terceiros (MAF).
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4. METODOLOGIA E 
ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Os procedimentos metodológicos que norteiam essa pesquisa, em relação à abordagem do 
problema, é o descritivo. De acordo com Richardson (1999, p. 146) o estudo descritivo tem o 
“propósito de fazer afirmações para descrever aspectos de uma população ou analisar a distri-
buição de determinadas características ou atributos”. Esse estudo tem como pretensão reali-
zar uma análise das empresas do setor de papel e celulose, a fim de verificar o comportamento 
dos indicadores de rentabilidade à luz dos métodos DuPont tradicional e DuPont modificado. 
Para que isso fosse possível, foi necessário averiguar os indicadores que compõem o sistema 
DuPont e caracterizá-los quanto às informações que podem fornecer para a empresa.

Quanto aos procedimentos para a coleta e análise dos dados, essa pesquisa é de cunho 
bibliográfico e documental. A análise bibliográfica foi elaborada através de livros, artigos e 
dissertações que foram publicadas a respeito do desempenho econômico-financeiro nas em-
presas, a informação contábil e a metodologia DuPont. Além do foco principal deste trabalho, 
que é o sistema DuPont de análise, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o atual ce-
nário do setor de papel e celulose e a participação do Brasil enquanto produtor e exportador. 

Em relação à pesquisa documental, Beuren (2006, p. 89) menciona que “esse tipo de 
pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, buscando extrair 
dela algum sentido e introduzir-lhe algum valor [...]”. A pesquisa utilizou como fonte para 
a coleta de dados o site da BM&FBovespa, onde se encontram as empresas listadas na 
bolsa de valores. 

Foram coletadas as demonstrações contábeis publicadas no site da Bovespa das empresas 
do setor de papel e celulose de três anos consecutivos, ou seja, de 2010, 2011 e 2012. 
As empresas que se encontram listadas na bolsa de valores até a conclusão da presente 
pesquisa são: Cia. Melhoramentos de São Paulo, Fibria Celulose S.A., Celulose Irani S.A., 
Klabin S.A., Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha e Suzano Papel e Celulose S.A.

Para a realização dos cálculos dos indicadores de rentabilidade da metodologia DuPont, 
foi utilizado o programa da Microsoft, o Excel, para a construção de planilhas e gráficos. 

A presente pesquisa é caracterizada, pela abordagem do problema em questão, pela uti-
lização do método quantitativo. Foram realizados os cálculos e as análises dos índices 
pelos métodos DuPont tradicional e DuPont modificado, a fim de identificar o qual deles 
proporciona melhores informações para a tomada de decisões acerca da rentabilidade das 
empresas, objetos deste estudo.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para se obter os resultados demonstrados neste tópico, foram coletadas as demonstrações 
financeiras das empresas do setor de papel e celulose, listadas na Bovespa, e efetuados os 
cálculos de Margem Líquida (ML), Giro do Ativo Total (GAT) e Multiplicador de Alavanca-
gem Financeira (MAF), conforme a tabela 1:
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Tabela 1: Cálculo dos itens que compõem as fórmulas ROA e ROE.

Empresas Ano 2012        Ano 2011         Ano 2010

ML GAT MAF ML GAT MAF ML GAT MAF

Cia Melhoram. de São Paulo 87,5% 0,00 1,83 -106,0% 0,00 1,84 -534,0% 0,00 2,15

Fibria Celulose S.A. -18,4% 0,14 1,84 -24,0% 0,13 1,90 16,0% 0,13 1,90

Celulose Irani S.A. 5,7% 0,38 2,71 2,1% 0,38 2,54 0,08% 0,44 2,00

Klabin S.A. 18,6% 0,29 2,55 4,8% 0,32 2,42 15,7% 0,31 2,29

Santher Fab. de Papel Santa 
Therezinha

-3,5% 1,18 13,54 -4,4% 1,21 8,19 -5,1% 0,99 6,00

Suzano Papel e Celulose S.A. -3,7% 0,20 2,28 0,6% 0,22 2,21 18,1% 0,23 2,17

Fonte: Dados da pesquisa, elaborados pelo autor.

Os resultados calculados da margem líquida, na Tabela 1, demonstram que somente as 
empresas Celulose Irani S.A. e Klabin S.A. obtiveram, nos três anos consecutivos, resulta-
dos positivos. A Santher foi a única empresa que obteve margem líquida negativa, nos três 
exercícios. Isso ocorreu porque a empresa apresentou prejuízos nos três anos de análise. 
As demais empresas oscilaram com lucros e prejuízos durante os anos em análise e o que 
chama a atenção, é que a empresa Cia. Melhoramentos de São Paulo vem melhorando seu 
resultado de forma significativa. Ela obteve uma margem líquida negativa de -534% em 
2010, diminuindo para -106% em 2011 e, em 2012, passa a ter margem positiva de 87,5%.

Em relação ao giro do ativo, é curioso notar que a Cia Melhoramentos de São Paulo não 
apresentou giro do ativo significativo nos três anos consecutivos, ou seja, manteve o giro a 
zero. A empresa Santher foi a que mais girou os ativos nos três anos de análise. Em 2010 
ela girou 0,99 vezes o seus ativos, aumentando o giro em 2011 para 1,21 e, em 2012, o giro 
tem uma pequena queda para 1,18. As demais empresas apresentam uma leve oscilação de 
um ano para o outro, mas nenhuma empresa supera os dados apresentados pela Santher.

O multiplicador de alavancagem financeira demonstra que a Cia Melhoramentos de São 
Paulo vem diminuindo a utilização de recursos de terceiros. Em 2010, o MAF era de 2,15 e 
diminuiu significativamente em 2011 para 1,84, mantendo-se em 1,83, em 2012. 

A partir dos índices, pode-se evidenciar que a Cia Melhoramentos de São Paulo está mais 
cautelosa com relação à utilização de recursos de terceiros. Isso não ocorre com as empre-
sas Celulose Irani, Klabin, Santher e Suzano, que apresentaram uma elevação contínua do 
MAF nos períodos analisados. Somente a Fibria manteve o indicador constante em 2010 e 
2011, com 1,90. Em 2012 esse indicador teve uma queda para 1,84.

A Tabela 2 apresenta os cálculos efetuados do ROA (DuPont tradicional) e do ROE (DuPont 
modificado), conforme as fórmulas apresentadas anteriormente.

Tabela 2: Cálculo do ROA e do ROE.

Empresas    Ano 2012     Ano 2011    Ano 2010

ROA ROE ROA ROE ROA ROE

Cia Melhoramentos de São Paulo 0,002 0,004 -0,003 -0,005 -0,022 -0,048

Fibria Celulose S.A. -0,025 -0,046 -0,031 -0,059 0,021 0,039
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Celulose Irani S.A. 0,022 0,059 0,008 0,020 0,000 0,001

Klabin S.A. 0,054 0,138 0,015 0,037 0,049 0,111

Santher Fab. de Papel Santa Therezinha -0,041 -0,553 -0,053 -0,436 -0,050 -0,303

Suzano Papel e Celulose S.A. -0,007 -0,017 0,001 0,003 0,042 0,090

Fonte: Dados da pesquisa, elaborados pelo autor.

Percebe-se que o retorno sobre os ativos totais, a partir da aplicação do modelo DuPont 
tradicional (ROA), das empresas Cia. Melhoramentos e Celulose Irani vem apresentando 
um crescimento anual significativo. Isso ocorre devido à margem líquida, que compõe a 
fórmula DuPont tradicional (ROA), que apresentou um crescimento elevado nos três anos, 
conforme análise da Tabela 1.

A empresa Suzano possui ROA decrescente, visto que em 2010 o índice era de 0,042 e 
teve uma queda em 2011 para 0,001. Em 2012, esse índice passou a ser negativo, com 
-0,007, o que também é confirmado pela margem líquida evidenciada anteriormente na 
Tabela 1. A Santher foi a única empresa do setor que apresentou ROA negativo nos três 
períodos de análise. As empresas Fibria e Klabin demonstram o ROA oscilante nos anos 
que comporta a análise. A Klabin, embora possua índices positivos de ROA nos três anos, 
teve uma oscilação para menor de 2010 para 2011, melhorando bastante o índice em 
2012. A Fibria teve uma queda brusca do seu ROA em 2011, passando a ser negativo. 
Isso permanece também no período de 2012, com uma leve melhora no indicador, mas 
que ainda continua negativo.

Os dados constantes na Tabela 2, no tocante ao ROA, pode ser melhor observado no 
gráfico seguinte:

Figura 3: Evolução do ROA.
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Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação à fórmula DuPont modificado (ROE), pode-se retirar as seguintes conclusões: a 
Cia. Melhoramentos e a Celulose Irani vêm apresentando aumento significativo do ROE e isso 
se deve pelo ROA ser incrementado com o MAF. Nesse caso, as duas empresas vêm obtendo 
maior lucratividade sobre as vendas e o MAF utilizado também apresenta maior risco, pelo 
uso da dívida.  A Suzano vem piorando esse indicador, que passa a ser negativo em 2012. A 
Santher também vem piorando o ROE, que se apresenta negativo desde 2010. Isso demonstra 
que a Suzano tem demonstrado decrescente giro dos seus ativos, que combinados com um 
retorno sobre as vendas também decrescente, ocasionaram uma piora no ROA durante os três 
anos de análise. Como consequência da piora do ROA, o ROE da empresa Suzano também 
foi obtendo piora, o que significa menor rentabilidade e menor risco. A Santher apresentou 
ROA maior em 2012 com relação a 2011, embora permaneça negativo. O cálculo do ROE 
demonstra o contrário: nos três períodos de análise da Santher ele vem diminuindo e isso se 
deve pelo aumento do MAF. A Fibria e a Klabin, da mesma forma que ocorre com o ROA, vêm 
apresentando oscilações nos anos que compõem a análise, oscilando também o ROE.

Para melhor visualização dos resultados constantes na Tabela 2, em relação ao ROE, apre-
senta-se o gráfico a seguir.

Figura 4: Evolução do ROE
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Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar o setor de forma conjunta, percebe-se que, em termos de retorno sobre o 
patrimônio líquido (ROE), as empresas que vêm apresentando maior crescimento nesse 
indicador é a Cia Melhoramentos e a Celulose Irani. O retorno sobre os ativos totais (ROA) 
também se comporta da mesma forma, sendo crescente para essas duas empresas. Isso 
demonstra que as duas empresas estão conquistando uma eficiência em termos de produ-
tividade (ROA) e lucratividade (ROE).



58

Ano 3, nº 2, fev - jul.2014 - ISSN 2236-8760

6. CONCLUSÃO
A análise das demonstrações financeiras é uma ferramenta essencial para se tirar conclu-
sões referentes aos aspectos financeiros e econômicos da empresa, além de ser ampla-
mente utilizada pelos gestores para melhor compreender a situação da empresa e tomar 
as decisões. A ferramenta DuPont de análise é considerada mais eficiente para verificar a 
rentabilidade, o emprego dos ativos totais na produção e o retorno  aos proprietários, se 
comparado com as análises tradicionais. Isso porque o método DuPont tradicional mede 
a eficiência da empresa na utilização dos seus ativos e no retorno sobre as vendas, e o 
modelo DuPont modificado utiliza os elementos do DuPont tradicional e ainda faz o uso da 
alavancagem financeira, que reflete o grau de utilização de recursos de terceiros, ou seja, 
o nível de risco da empresa.

O objetivo deste artigo foi verificar as contribuições dos modelos DuPont tradicional e Du-
Pont modificado para embasar a tomada de decisão acerca da rentabilidade das empresas 
de papel e celulose, listadas na Bovespa. Os resultados apontam que o modelo DuPont 
tradicional (ROA) reflete o quanto as empresas foram eficientes na geração de lucro em 
relação às vendas e, ainda, quantas vezes a empresa girou todos os seus ativos para con-
seguir obter as vendas. Através deste modelo, foi possível concluir que se a empresa for 
deficiente na geração de lucros ou na utilização de seus ativos totais resultará em ROA 
menor. Isso foi evidenciado nas empresas Suzano e Santher. Ao contrário, ocorreu que as 
empresas Cia. Melhoramentos e Celulose Irani apresentaram margem líquida crescente e, 
consequentemente, ROA maior de um exercício para o outro.

O modelo DuPont modificado (ROE) demonstra o cálculo do ROA multiplicado pela alavan-
cagem financeira, resultando no ROE. O DuPont modificado possui maior abrangência que 
o DuPont tradicional pelo fato da análise ser incrementada pela alavancagem financeira, 
que permite evidenciar além do retorno operacional, o retorno sobre o patrimônio líquido, 
ou seja, o retorno para os investidores. O ROE também demonstra que se a empresa obti-
ver esse índice mais elevado, representa maior retorno, mas também maior risco, porque 
faz uso de capital de terceiros. A análise do ROE das empresas, objetos desta pesquisa, 
permitiu verificar, da mesma forma que o ROA, que as empresas Cia. Melhoramentos e 
Celulose Irani são as que possuem ROE mais elevado, representando melhor retorno aos 
proprietários, mas também um risco mais elevado, por se utilizarem de capital de terceiros.

Portanto, os dois modelos DuPont apresentados, possuem contribuições para a análise 
das demonstrações financeiras, embora o modelo modificado detenha a informação 
adicional da alavancagem financeira, permitindo-se saber o retorno para os proprie-
tários, não somente o resultado de sua atividade operacional, como ocorre no modelo 
DuPont tradicional.
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Resumo: Nos últimos anos presenciamos mudanças significativas que repercutiram fortemente 
no ambiente de varejo. O varejo alimentar e, especificamente, o segmento de padarias não ficou 
imune a essas variáveis situacionais. O objetivo deste trabalho é levantar informações a- cerca 
das técnicas de marketing, sobretudo as de merchandising, nos aspectos ligados à comunicação, 
exposição de produtos e layout, do varejo alimentar, especificamente o de padarias. Este estudo 
teve um caráter exploratório, descritivo e quantitativo.  A população desta pesquisa foram as 
padarias da cidade de João Pessoa, estimada em aproximadamente 250 unidades. Entretanto 
mediante as dificuldades de acesso e a escassez de recursos, optou-se por trabalhar com uma 
amostra não probabilística intencional, que foi composta de 90 padarias cadastradas no sindi-
cato do Estado da Paraíba, representando 36% da população. Esse texto se limitou a analisar 
o trabalho de logística, conhecimento sobre as técnicas de merchandising no desenvolvimento 
da ferramenta de marketing. Neste sentido, pôde-se encontrar entre outras coisas, que muitas 
dificuldades ainda persistem, como: falta de conhecimento satisfatório, por parte dos gerentes e 
sócios proprietários, no uso das técnicas de merchandising, treinamento, mão-de-obra especiali-
zada, insuficiência de recursos para os custos altos na implantação de estratégias consistentes 
e contínuas de merchandising. Assim, as padarias poderão conquistar e manter o consumidor que 
busca produtos de qualidade, com comodidade de tempo e numa loja agradável.

Palavras-Chave: Marketing.  Merchandising. Vantagem competitiva.

IMERCHANDISING AS COMPETITIVE EDGE IN FOOD RETAILING

Abstract: In recent years witnessed significant changes that resonated strongly in the retail envi-
ronment. The food and specifically the segment of bakeries was not immune to these situational 
variables retail. The objective of this study is to gather information - about marketing techniques, 
particularly in merchandising, in aspects related to communication, display and layout of products, 
retail food , specifically the bakeries. This study was an exploratory, descriptive and quantitative 
character. The population of this research was the bakeries in the city of João Pessoa, estima-
ted at approximately 250 units. However by the difficulties of access and resource scarcity, we 
chose to work with an intentional non-probabilistic sample, which was composed of 90 bakeries 
union registered in the State of Paraíba, representing 36 % of the population. This text is limited 
to analyzing the logistics work, knowledge of the merchandising techniques in the development 
of a marketing tool. In this sense, one might find among others that many problems still exist, 
such as lack of adequate knowledge on the part of managers and owners partners , using the 
techniques of merchandising, training , skilled labor , insufficient resources for the high costs in 
the implementation of consistent and continuous merchandising strategies . Thus, the bakeries 
can win and keep consumers seeking quality products with convenience of time and a nice store.

Keywords. Merchandising. Competitive advantage.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos presenciamos mudanças significativas que repercutiram fortemente no 
ambiente de varejo. A globalização da economia, a abertura econômica no Brasil, por volta 
de 1990, abrindo as portas para os importados, a promulgação do Código de Defesa do 
Consumidor, o aumento do número de acesso à Internet, as fusões empresariais, a con-
corrência intensa, a exigência aguçada do mercado consumidor, entre outros fatores, não 
deixaram nenhum negócio estável. O varejo alimentar e, especificamente, o segmento de 
padarias não ficou imune a essas variáveis ambientais. Diante desse contexto, muitos au-
tores têm mostrado a importância de se trabalhar bem o ambiente de varejo, local onde o 
consumidor mantém contato direto com o produto (BARRIZZELI, 2003).

Para Moura (2003a). o setor de varejo sempre foi um grande laboratório de marketing, um 
local mágico onde todas as experiências de consumo se realizam. E nos últimos anos vem 
passando por profundas mudanças, que exigem um novo direcionamento das empresas 
que atuam nessa empolgante e desafiadora atividade. Os hábitos de compra são mais so-
fisticados e novos formatos de loja apareceram a cada dia, respondendo a essas mudanças 
(LUBIANCA 2003a; LUBIANCA 2003b; STRUNCK 2003a; BLOCH 2003; ROBLE 2003; ELY 
2003; BLESSA 2003; PARENTE 2000; SILVA 1990).

Segundo Underhill (1999), a loja atualmente é uma “mídia”, pois a sinalização, a posição dos 
produtos nas prateleiras e o espaço, tornam mais ou menos provável um cliente comprar de-
terminado produto. Para Czinkota et al (2001), a loja precisa ajudar o varejista a atrair os con-
sumidores para dentro e transformá-los em clientes leais, persuadindo-os a fazer uma compra. 
Por tudo isso, torna-se importante um trabalho contínuo e esforçado para melhorar o design e 
atender aos consumidores que buscam, também, emoções, quando entram numa loja.

O objetivo deste trabalho é levantar informações concernentes das técnicas de marketing, 
sobretudo as de merchandising, nos aspectos ligados à comunicação, exposição de pro-
dutos e layout, no varejo alimentar, especificamente o de padarias. Este estudo teve um 
caráter exploratório e descritivo, permitindo-se levantar informações sobre as técnicas de 
marketing utilizadas pelas padarias, pois este varejo tem trabalhado com o merchandising 
através de materiais, como display, cartaz, balcão para degustação e demonstração, pla-
cas, pôsteres etc., só para citar os mais encontrados nesses pontos-de-venda.

A justificativa para este trabalho é que o mercado mudou, a forma de se comunicar com 
o público-alvo, foi alterada, onde há uma interação maior com do consumidor com a loja 
em si. No varejo alimentar, entre eles a padaria, os produtos devem ficar bem expostos 
para que a visão do consumidor o alcance. Sem o trabalho de merchandising não seria 
possível apresentar o produto ao cliente, como explica Silva (1990). Mesmo que o conheça 
através da propaganda e ou da publicidade veiculada na mídia tradicional (rádio, TV, jornal, 
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outdoor), é possível que somente no ponto-de-venda, com o produto no lugar e exposição 
certos, é que o consumidor venha a comprá-lo.

2. VAREJO
Há várias definições de varejo, de autores diversos, mas que não se diferenciam muito. Las 
Casas (1992) e Cobra (1992) citam a definição da Associação Americana de Marketing, na 
qual o varejo é uma unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadis-
tas e outros distribuidores e vende diretamente a consumidores finais e, eventualmente, a 
outros consumidores. Portanto, o varejo consiste da atividade final e dos passos necessá-
rios para colocar mercadorias produzidas em outros lugares nas mãos do consumidor ou 
para prestar serviços ao mesmo (CZINKOTA et al. 2001). Para Blessa (2003), Coughlan et 
al. (2002), Parente (2000), Kotler (2000), Etzel, Walker e Stanton (2001), Bernian e Evans 
(1992), o varejo representa todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços 
para atender diretamente aos consumidores finais, para uso pessoal.

2.1. O VAREJO ALIMENTAR
Dentre todos os tipos de lojas varejistas, o varejo alimentar supera em vendas os demais. 
Pelo fato de serem essenciais à vida, os alimentos são encontrados em vários formatos de 
varejo que atendem aos diversos consumidores com demografias diferentes, e, portanto, 
com necessidades e desejos diversos. Esta é uma tendência mundial e, principalmente no 
Brasil, em função da baixa renda da população brasileira, como afirma Parente (2000), os 
gastos familiares em varejo de alimento superam no varejo de não-alimento. Um exemplo 
do crescimento do setor do varejo alimentar são as suas próprias estatísticas, pois em 
1988, existiam 211.052 lojas alimentares varejistas no Brasil, em 2000 esse número já 
passou para 327.192 lojas. Por tanto esse acréscimo representa um incremento de 55% 
no período (CHAMMA, 2003; ACNIELSEN, 2003c).

Um recente estudo realizado pela ACNielsen, cuja amostra abrange 86% da população 
brasileira – que representam 91% do potencial de consumo, estrutura e classifica o varejo 
brasileiro em sete grandes regiões, denominadas “Áreas ACNielsen”1, enquanto outros 
Estados ficam de fora2.

A definição de uma loja alimentar acontece de acordo com alguns critérios estatísticos. Da 
lista de classes de produtos abaixo, as lojas das áreas III, IV, V e VI deverão ter a presença 
de pelo menos três e na Área I, pelo menos duas:

• Bebida achocolatada em pó.
• Café solúvel.
• Caldos.
• Carnes congeladas. 
• Enlatados. 
• Gorduras.
• Iogurtes. 

• Leite em pó.
• Margarinas.
• Massas alimentícias/refrigeradas. 
• Óleos e azeites
• Pudins/gelatinas/flans. 
• Sopas desidratadas.

Fonte: ACNielsen, 2003.
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A partir desta análise estabeleceram-se os seguintes tipos de lojas no Índice ACNielsen 
Alimentar.

• Armazéns. 
• Bares – Mercearias.
• Empórios.
• Lojas de Conveniência. 

• Mercearias – Quitandas. 
• Padarias – Leiterias.
• Supermercados. 

Fonte: ACNielsen,. 2003.

Os tipos de lojas alimentares mais comuns, para a ACNielsen, são as seguintes:
• Autosserviço com 50 e mais check-out.
• Autosserviço de 20 a 49 check-outs.
• Autosserviço de 10 a 19 check-outs.
• Autosserviço de 5 a 9 check-outs.
• Autosserviço de 1 até 4 check-outs.
• Tradicionais.

Por autosserviço, a ACNielsen define como as lojas que, além de serem classificadas como 
“alimentares”, tenham como característica fundamental o  “check-out”. Além disso, deverá 
ter carrinhos, e as mercadorias são dispostas de maneira acessível, permitindo aos fregue-
ses se “autosservirem”. As tradicionais são lojas onde é necessária a presença do vende-
dor ou balconista. A classificação geral feita por Parente (2000), para as lojas alimentares 
é a seguinte: bares, mercearias, padarias, minimercados, lojas de conveniência, super-
mercados compactos, supermercados convencionais, superlojas, hipermercados, clubes 
atacadistas. Não convém detalhar aqui todas as lojas, porque este trabalho é baseado no 
pequeno varejo alimentar, onde se incluem as padarias.

2.2. MERCHANDISING
O merchandising como é conhecido hoje, surgiu com o próprio marketing e, segundo Bles-
sa (2003) e Silva (1990), intensificou-se com o aparecimento do autosserviço nos EUA, na 
década de 30. Naquela época, as lojas com balcão começaram a perceber o sucesso que 
o vitrinismo fazia e o incremento nas vendas dos produtos ocasionado por aqueles que 
estavam bem expostos. Sem dúvida, foi no varejo de bens de consumo imediato, que mais 
cedo se verificou essa necessidade.

Até a década de 80, como explica Blessa (2003), o merchandising era desprezado pelo 
marketing. Mas quando o varejo percebeu que a decisão de compra começou a ser feita no 
ponto-de-venda, o interesse pelo merchandising aumentou e vem crescendo a cada dia. 
Nesta época, surgiram e desenvolveram-se várias atividades ligadas à promoção de vendas 
e merchandising, como técnicas de algumas campanhas, do tipo concurso ao consumidor, 
concurso ao varejista, promoções de sorteio, brindes anexos a embalagens de produtos, 
convenções, feiras, exposições, demonstrações de produtos e serviços, campanhas de 
degustação de produtos, painéis gigantes, entre outros.

Do início de 1990 até os dias atuais, o merchandising cresceu significativamente, muito 
desse aumento, atribuído ao processo de globalização e vendas de produtos vindos de 



65

todas as partes do mundo, acirrando ainda mais a concorrência. Os fabricantes come-
çaram a desenvolver campanhas promocionais e, sobretudo, a intensificá-las no próprio 
ponto-de-venda, na loja, ou seja, no varejo. As ofertas ao consumidor e os esforços de 
marketing através do merchandising e dos outros elementos do composto de comunica-
ção, como ressalta Pinheiro (2001), passaram também a fazer parte das estratégias de 
fabricantes e intermediários.

Para Zenone e Buairide (2005) merchandising é o conjunto de técnicas, ações de materiais 
de divulgação utilizados no ponto-de-venda – PDV, que objetiva proporcionar informações 
direcionadas a motivar e influenciar as decisões do consumidor, mediante maior visibilida-
de do produto, do serviço e da marca institucional. Na prática, também se considera mer-
chandising as atividades realizadas em novelas e cinemas, quando um produto ou serviço 
é exposto em meio a uma cena qualquer e acaba fazendo parte da história.

A Point Of Purchase Advertising International - POPAI, associação internacional dedicada ao 
merchandising e também, outras empresas, como a Oficina de Merchandising vêm ajudan-
do o setor, com materiais e outras técnicas para promover marcas e produtos nos pontos-
-de-venda e estimulando a decisão de compra na loja (POPAI BRASIL, de 2003a-2003e). 

2.2.1. Diferença entre Merchandising e Promoção de Vendas

Segundo Blessa (2003) e Zenone e Buairide (2005), a diferença básica entre promoção 
de vendas e merchandising é que a promoção de vendas é feita por tempo determinado, 
enquanto o merchandising é permanente. Eles ainda afirmam que, o merchandising está 
acima da promoção de vendas e usa-a como meio para efetivar sua estratégia, como por 
exemplo, a utilização de preços mais baixos ou brindes. Ele é a soma de ações promocio-
nais e materiais de ponto-de-venda. A promoção de vendas acrescenta algum benefício 
ao produto temporariamente, enquanto um material de merchandising não acrescenta ne-
nhum beneficio, além de no PDV poder durar anos, como é o caso do display.

No varejo alimentar, seja um supermercado, um bar, uma mercearia, um mercadinho, uma 
loja de conveniência ou uma padaria, a exposição correta, a limpeza das gôndolas, balcões, 
prateleiras, a visibilidade da loja como um todo, e os elementos que estimulam os cinco 
sentidos, como as cores, aromas, apelos ao paladar, são essenciais para que o consumidor 
veja o produto, desperte a necessidade de comprá-lo e efetive a compra. Os alimentos são 
produtos de conveniência, de consumo não duráveis e precisam de esforços promocionais 
no ponto-de-venda para o seu rápido escoamento.

Muitas lojas têm falhado na identificação de alguns “problemas invisíveis” que o subcons-
ciente do consumidor registra, dificultando o impulso inicial de interesse pelo produto ou 
pela loja, como afirma Blessa (2003). Esses problemas podem ser: desde a má localização 
da loja até tablóides, falta de preço na vitrine ou panfletos desestimulantes.

2.2.2. Materiais de Merchandising

Na criação de um clima agradável no ambiente de varejo para estimular as compras e o bem-
-estar dos consumidores, os materiais de merchandising exercem um papel fundamental na 
decoração, organização e arrumação das lojas e no destaque aos produtos. O alcance e os 
resultados que os materiais de merchandising, como cartazes, vitrines, displays para produ-
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tos comprados por impulso, entre outros, atingem no ponto-de-venda, só são percebidos, 
como afirma Underhill (1999), para quem estar totalmente envolvido com o varejo. 

A evolução rápida dos materiais se deu em função da valorização do ponto-de-venda 
como “veículo” de mídia na promoção de marcas e produtos. Por causa da crescente 
decisão de compra dos consumidores dentro das lojas, elas se tornaram tão importantes 
como a propaganda e a publicidade feitas na mídia tradicional. Os recursos de decoração 
têm como objetivo, segundo Pinheiro (2001), comunicar-se com o consumidor na hora da 
decisão de compra. Assim, todos os tipos de sinalização e materiais impressos buscam 
informar, relembrar, persuadir, indicar posição, expor e vender, como salientam Blessa 
(2003) e Zenone e Buairide (2005).

Um dos principais tipos de material de merchandising é o chamado display. Para Blessa 
(2003), a principal função do display é colocar em evidência o produto, ou seja, deve 
apresentar, como qualidade primordial, a aparência de uma unidade em que vários produ-
tos expostos se integrem, mas ao mesmo tempo se discriminem no ambiente, atraindo a 
atenção do público. Segundo Cobra (1992), os displays no ponto-de-venda servem como 
demonstração ou exposição de um produto.

Dentro dessas categorias, identificam-se alguns tipos de displays, de acordo com Blessa 
(2003), Silva (1990), Cobra (1992) para o varejo alimentar:

• Display de chão: são todos os grandes displays independentes de gôndolas, que 
ficam apoiadas no chão e que se encontram no meio das lojas.

• Display de prateleira: dispositivos fixados nas prateleiras de lojas e que se en-
caixam no tamanho das mesmas, que servem como depósito de produtos.

• Display de balcão: são aqueles usados em lojas especializadas que costumam 
fazer atendimento personalizado, onde ficam expostos os testadores ou produ-
tos sobre os balcões. São também pequenos cartazes que anunciam os produtos 
nos balcões. Exemplo: padarias.

3. O MERCADO DE 
PANIFICAÇÃO NO BRASIL

Este trabalho está focalizado no varejo alimentar, segmento padaria. Segundo dados da  
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria - ABIP (2003b), o segmento 
de panificação e confeitaria no Brasil representa um faturamento anual em torno de R$ 16 
bilhões. A mão-de-obra direta empregada pelo setor é de 580 mil, e o setor é composto por 
105 mil pequenos empresários com 52 mil empresas. Em 1984, estimava-se cerca de 32 
mil padarias artesanais no Brasil, e em 1994, esse número elevou-se para 50 mil.

Entretanto, em 2001, a estimativa era que 10 mil padarias fechassem suas portas a partir 
de 1997, totalizando 42 mil unidades no país, segundo informa o presidente da ABIP, Mar-
cos Salomão. As padarias vivem uma espécie de seleção natural, sobrevivem as mais com-
petentes, surpreendentemente para as que ficam, o faturamento aumenta e muito. A área 
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média das padarias em todo país é de 288,19 m2 (ABIP, 2003a-2003e), os seus principais 
tipos, segundo a ABIP,  são:

• Padaria tipo Butique: Localizadas em regiões com alto poder aquisitivo, concen-
trada em produtos próprios e importados. 

• Padaria de Serviço: Localizadas em regiões centrais e ruas com grande circula-
ção e concentração de lojas.

• Padarias de Conveniência: Além dos produtos próprios, oferecem grande gama 
de produtos de conveniência.

• Pontos Quentes: Filial para onde se envia pães embalados e pães congelados 
(ou resfriados) para fazer assamento no ponto quente. Não há necessidade de 
grandes espaços.

3.1. ANÁLISE SETORIAL
O segmento de padarias vem passando por muitas mudanças, como todos os demais se-
tores da economia. Segundo o estudo da ABIP e opiniões de especialistas, a tradicional pa-
daria está oferecendo uma linha de produtos mais variados, desde o pão até produtos que 
socorrem as donas-de-casa ou outro consumidor apressado e que procura conveniência. 
As mudanças no comportamento do consumidor, a entrada dos importados, a populariza-
ção das técnicas de comunicação e marketing, entre outros fatores, vêm exigindo uma pro-
fissionalização do segmento que obrigatoriamente, deve oferecer qualidade nos serviços, 
na ambientação, na estrutura física, no atendimento, nas técnicas de merchandising, a fim 
de continuar competindo.

A função emergencial da padaria em fornecer pão e também suprir o cliente com alimentos 
básicos, num horário bastante elástico, fortalece o negócio, salientam os professores da 
FGV. No entanto, ponderam que existe mercado e condições de crescimento para aqueles 
que estiverem dispostos a rever o projeto de panificação. As mudanças devem começar 
pela logomarca, que deve ser legível, de fácil e rápida leitura, e complementando com a 
ambientação da loja, para poder ganhar vida, ter uma atmosfera interna impactante e agra-
dável, e deve se integrar com o produto que está vendendo. Além do mais layout da loja ser 
condizente com os propósitos do marketing.

3.2. TENDÊNCIAS DO SEGMENTO DE PADARIAS
O varejo tradicional como as padarias também, vêm passando por mudanças, sobretudo, 
com relação à publicidade que é desenvolvida no ponto-de-venda. A tendência, segundo o 
diretor comercial da agência The Group Consumer, Maurício Cirillo (2003) e do presidente 
da Popai-Brasil, Peach Jr., é que há uma grande migração da verba publicitária da mídia 
tradicional para ações no próprio PDV, e eles identificaram que, as padarias e outros peque-
nos e médios varejos, como lojas de conveniência e mercearias, têm um grande potencial 
para implantar projeto de precificação e ações de merchandising.

Dentre os materiais de merchandising mais utilizados em padarias estão, de acordo com 
Cirillo (2003), os seguintes tipos: banners, faixas, displays para exposição de produtos, 
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painéis verticais, horizontais, sinalizadores de seção e piso, anúncios em fachadas, além 
de ações como degustações e distribuições de amostras grátis. Enfatiza também a boa 
comunicação no ponto-de-venda e a troca dos materiais para que as padarias continuem 
competindo, no mesmo nível dos demais varejistas, no mercado (MEIRA 2003). Outras 
tendências para este tipo de varejo foram identificadas na pesquisa da POPAI-Brasil, em 
2001, cujas principais foram as seguintes:

• As padarias localizadas em área de maior renda média apresentam mudanças de 
layout e ofertas de itens mais sofisticados.

• O mix de produtos oferecidos pelas padarias tem aumentado, sendo o maior índice 
depois de pães, bolos e similares, refrigerantes, bomboniere, cigarros e cervejas.

• As padarias estão procurando oferecer melhores serviços de atendimento e 
buscando utilizar materiais de merchandising, como display de balcão, dis-
play suspensos, freezer adesivados, banners, cartazes, adesivos, faixas de 
gôndolas, luminosos, totens e display de chão, com objetivos de diferencia-
rem-se das demais.

4. METODOLOGIA
O estudo se caracteriza como exploratório-descritivo com abordagens quali-quantitativas 
(MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998; MATTAR, 1993; GIL 1994; MALHOTRA, 2001; 
CERVO; BERVIAN, 1996; DEMO, 1991). A população desta pesquisa foi às padarias da ci-
dade de João Pessoa, que segundo o SINDIPANPB (Sindicato das Indústrias de Panificação 
da Paraíba) estima-se ser em torno de 250 unidades. Entretanto mediante as dificuldades 
de acesso e a escassez de recursos tanto do ponto de vista de tempo como os financeiros, 
optou-se por trabalhar com uma amostra não probabilística intencional (BARBOSA FILHO, 
1994; TRIVINOS, 1987; REY 1993). Ela foi composta de 90 padarias cadastradas no sindi-
cato do Estado da Paraíba, o que representam 36% da população. Entretanto, somente 49 
delas, ou seja, 20% da população responderam corretamente o questionário e participaram 
de todas as fases do estudo. Esta amostra abrangeu 32 bairros representativos da cidade 
de João Pessoa3. As padarias que não têm o perfil da pesquisa são seções de supermerca-
dos de porte médio, o que descaracterizava o objetivo do trabalho, que é analisar o varejo 
de padarias, especificamente.

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Neste item, apresentam-se os resultados da pesquisa através de tabelas e gráficos, e fare-
mos uma análise do merchandising nas padarias e demais características desse mercado. 
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5.1. MATERIAIS DE MERCHANDISING
As lojas de varejo de hoje são repletas de materiais de merchandising, entre os cinco mais 
citados pelas padarias, estão os que constam da Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Materiais de merchandising presentes na loja

Posto Material de merchandising Índice Frequência1

1º Cartaz 100,00 44

2º Balcão para degustação 95,45 42

3º Balcão de demonstração 77,27 34

4º Display permanente de chão 68,18 30

5º Letreiro/placa 63,64 28

Fonte: Pesquisa de campo (2004).

No varejo alimentar, a disseminação dos materiais de merchandising vem alcançando ín-
dices significativos, como é possível observar na Tabela 1. A colocação adequada desses 
materiais possibilita uma eficácia maior na divulgação do produto, e conseqüentemente 
efetivação da venda, uma vez que é no ponto-de-venda que a compra é efetivada (Strun-
ck, 2003b). Reavivar a mente do consumidor dentro da loja com propagandas adequadas 
sobre os produtos é uma das melhores estratégias de marketing e distribuição, pois ali se 
encontra o cliente e o dinheiro (MEIRA 2003; LUBIANCA, 2003b). 

O uso de cartazes nos pontos-de-venda possibilita a propaganda do produto quando o 
consumidor está cara a cara com o mesmo, o que pode incentivar a compra por impulso, 
quando o cliente se lembra da necessidade de tê-lo só em ver o anúncio (ALMEIDA; JOLI-
BERT, 1993). Esse material é usado nas padarias para anunciar os produtos de panificação, 
bebidas, embutidos, laticínios, entre outros.

O balcão para degustação, muito presente no varejo alimentar, serve para o consumidor 
experimentar determinado produto, e fazer sua avaliação sobre sabor, qualidade, textura 
etc. Nas padarias, são usados com os produtos de panificação e confeitaria, bem como 
outros produtos de terceiros, como queijo, presunto, chester. 

Os displays permanentes (ou de duração superior a um ano) de chão e de prateleira, tam-
bém são muito utilizados nas padarias. A pesquisa constatou que esses materiais são do-
ados pelos fabricantes ou atacadistas para exporem seus produtos. Esses expositores são 
importantes à medida que dão destaques aos produtos. Fornecedores de bebidas, cigarros, 
água mineral e bomboniere são os que mais fornecem esse tipo de material. As placas e le-
treiros servem nas padarias para mostrar a descrição dos produtos vendidos, a sinalização 
dos mesmos, bem como para divulgar alguns preços e promoções da loja.

5.2. PROMOÇÃO DA LOJA
Dentre as variáveis que compõem o mix de marketing, neste estudo, faz-se referências 
apenas às ações promocionais usadas na loja. Uma vez que as ferramentas promocionais 
e as ações de ponto-de-venda são importantes para ajudar o consumidor a lembrar da loja, 
de seus produtos, de sua logomarca. Na Tabela 2, mostram-se por ordem de postos (ou 
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o que mais se repetiu), as principais ferramentas promocionais utilizadas nas padarias. A 
pesquisa identificou que em primeiro lugar, vem a ferramenta “merchandising no PDV”, 
com índice 100,00. O merchandising utiliza como “mídia” a própria loja, por isso, torna-
-se mais barato a promoção da loja e dos seus produtos. Será visto mais adiante, que esta 
ferramenta abrange as propagandas no PDV, a degustação, a exposição e exibitécnica dos 
produtos, os aspectos internos e externos da loja, entre outras.

Na sequência vem à promoção de vendas, muito utilizada, sobretudo com preços e com-
pra conjunta, tendo como ação prática os prêmios, os brindes e as amostras grátis etc; o 
marketing direto, com mensagens e anúncios, entregue diretamente aos consumidores; 
a publicidade e propaganda, em que o rádio é a mídia mais utilizada; a força de vendas, 
que disponibiliza um profissional para reforçar as vendas e conquistar mais clientes e, por 
último, relações públicas.

Tabela 2 – Ferramentas promocionais da loja

Posto Ferramenta promocional Índice Freqüente

1º Merchandising no PDV 100,00 38

2º Promoção de vendas 76,32 29

3º Marketing direto 39,47 15

4º Publicidade e propaganda 26,32 10

5º Força de vendas 26,32 10

6º Relações públicas 13,16 5

Fonte: Pesquisa de campo (2004).

Com relação às ações promocionais de merchandising na loja, a Tabela 3 traz a distribuição 
por ordem de postos, em primeiro lugar vêm às propagandas no PDV, como cartaz, banner, 
pôster, em que mostram os produtos, sejam de terceiros ou de panificação e confeitaria. É uma 
ação que mexe com as percepções visuais dos consumidores e são importantes para manter 
na mente dos mesmos, as marcas e produtos. Em segundo lugar, vêm as degustações.

Tabela 3 – Ações promocionais de merchandising na loja

Posto Ações promocionais de merchandising Índice Freqüência

1º Propaganda no PDV: cartaz, pôster, banner... 100,00 46

2º Degustações 91,30 42

3º Demonstrações 73,91 34

4º Ofertas/liquidações 50,00 23

5º Calendário promocional 39,13 18

6º Aproximação de produtos de compra planejada ou não 36,96 17

7º Arrumação de produtos para compra conjunta 36,96 17

8º Amostras grátis 28,26 13

9º Prêmios e brindes 21,74 10

10º Sinalização e destaque para produtos promocionais 21,74 10
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11º Promotores de merchandising 17,39 8

Fonte: Pesquisa de campo (2004).

5.3. APRESENTAÇÃO DA LOJA
O tamanho da loja abrange o número de check-out, conforme definido pela ACNielsen, mas 
também de acordo com o  número de funcionários e principalmente  pelo número de m2 
da loja. Entretanto, esta última não foi respondida. A maioria tem um número de check-out 
reduzido, entre 1 a 2, no máximo,  portanto consideradas pequenas e  funcionam com 2 a 
10 funcionários.

Tabela 4 – Número de funcionários

Classe1 Nº de padarias Percentual Xi2 Média Desvio padrão

  2 a < 6 17 34,69% 4 9,71 6,11

  6 a < 10 14 28,57% 8    

10 a < 14 7 14,29% 12    

14 a < 18 5 10,20% 16    

18 a < 22 4 8,16% 20    

22 a < 26 1 2,04% 24    

26 a < 30 1 2,04% 28    

Total 49 100,00%      

Fonte: pesquisa de campo (2004).

Quanto à apresentação da loja, o tipo de atendimento encontrado nas padarias, e aquele 
tradicional, realizado nos balcões (46,94%) e ou Misto (53,06%). O setor de autos-serviço 
é para as vendas de produtos de mercearia, limpeza e bebidas. O balcão é reservado para 
as vendas de pães, biscoitos, mortadelas, presuntos, linguiças, entre outros produtos que 
ficam expostos nos balcões. E 46,94% das padarias atendem unicamente através de bal-
cão, com o balconista. Algumas destas têm linhas de produto de conveniência, mas que 
ficam em vitrines e prateleiras, por trás do balcão. Outra informação importante é que 
nenhuma padaria mantém exclusivamente o autosserviço, pois esse varejo é próprio para 
atendimento no balcão. Nem em padarias tipo butiques das regiões sul e sudeste, como se 
pôde consultar em revistas especializadas, o balcão foi abolido.

Outro aspecto pesquisado foi o tipo de layout da loja, e o resultado mostra que 95,92% das 
padarias têm o layout “grade”, este é o padrão tradicional da maioria das padarias, merce-
arias e drogarias, em que o equipamento de exposição está disposto em forma retangular, 
em linhas paralelas.O que importa nos layout das lojas é o conforto do cliente, a exposição 
adequada, visibilidade dos produtos e a funcionalidade.

Em relação às cores dos pisos, paredes e fachadas das lojas, a pesquisa identificou o se-
guinte, como se pode observar no  Gráfico 1.
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Gráfi co 1 – Cores da loja
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Fonte: pesquisa de campo (2004)

As cores frias são mais comuns nas padarias, até porque para o visual dessas lojas, é 
fundamental. Aliás, aspectos como limpeza e claridade são exigidos pela vigilância sani-
tária nos varejos alimentares. O resultado mostra que, em média, 84,35% das cores são 
frias nas variáveis estudadas e 16,65%, em média, são cores escuras. O desvio-padrão 
encontrado foi de 6,23%. Pode-se observar que somente a fachada das padarias tem um 
percentual um pouco menor (77,55%) para cores frias, e os pisos e paredes têm percentu-
ais parecidos, com 85,71% e 89,80%, respectivamente. As cores mais encontradas foram: 
branco, bege e amarelo claro para cores frias. E das poucas cores quentes encontradas, 
são mais comuns, foram laranja e marrom.

Outro item estudado foi a de identificação visual ou placa luminosa na entrada da loja.

Tabela 5 – Placa luminosa na entrada

Variável fi 1 % Classifi cação fi 2 %

Sim 30 61,22% Visível 26 86,67%

      Sem visibilidade 4 13,33%

      Total 30 100,00%

      Comunicação visual fi 3 %

Não 19 38,78% Logomarca com pintura visível na parede 16 84,21%

      Logomarca com pintura invisível na parede 1 5,26%

      Não tem nenhuma identidade visual 2 10,53%

Total 49 100,00% Total 19 100,00%

Fonte: pesquisa de campo (2004) .

Como vemos 61,22% das padarias têm placa luminosa de identificação, o que facilita a 
visibilidade, principalmente à noite. Desse total, 86,67% são placas bem visíveis e 13,33% 
são placas sem visibilidade, que estão com as luzes queimadas. Já 38,78% das padarias 
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não têm placas luminosas na entrada. Para estas, 84,21% apresentam logomarcas com 
pinturas visíveis na parede, 10,53% não têm nenhuma identidade visual e 5,26% têm logo-
marcas pintadas nas paredes, mas que são pinturas sem visibilidades.

A importância de uma placa ou de pelo menos uma logomarca visível na parede é que 
proporciona aos consumidores lembrar da loja, pois a marca e o nome da padaria ficam 
na memória dos mesmos, e atinge a percepção mais aguda do ser humano, que é a visão.

Tabela 6 – Aspectos físicos (internos) da loja

Variável Escala Total

  Adequada % Razoável % Inadequada % ∑ %

Iluminação 30 61,22% 17 34,69% 2 4,08% 49 100,00%

Sinalização 11 22,45% 27 55,10% 11 22,45% 49 100,00%

Dec. Fixas 15 30,61% 25 51,02% 9 18,37% 49 100,00%

D. Sazonais 12 24,49% 27 55,10% 10 20,41% 49 100,00%

Limpeza 36 73,47% 13 26,53% 0 0,00% 49 100,00%

  Agradável % Razoável % Desagradável % ∑ %

Temperatura 22 44,90% 24 48,98% 3 6,12% 49 100,00%

Sonorização 17 34,69% 29 59,18% 3 6,12% 49 100,00%

Aroma 31 63,27% 18 36,73% 0 0,00% 49 100,00%

  Conservada % Razoável % Mal conservada % ∑ %

Cor/pintura 19 38,78% 24 48,98% 6 12,24% 49 100,00%

  Bom % Razoável % Ruim % ∑ %

Tráfego 26 53,06% 17 34,69% 6 12,24% 49 100,00%

  Aconchegante % Razoável % Desaconchegante % ∑ %

Layout 9 18,37% 31 63,27% 9 18,37% 49 100,00%

Fonte: pesquisa de campo (2004).

O estudo também analisou os aspectos físicos externos. Dentre eles, a Localização fácil 
é a campeã (81,63%) dentre as variáveis estudadas, seguida de Entradas desobstruídas 
(71,43%) e Fachada razoável (59,18%).

5.4. MERCHANDISING NO PONTO-DE-VENDA
As informações referentes à comunicação no ponto-de-venda foram coletadas através da 
técnica de observação sistemática, na qual foi possível observar a comunicação e a ação pro-
mocional Vale ressaltar que algumas variáveis serão analisadas conjuntamente, como os ma-
teriais: cartaz, banner, pôster e as ações promocionais do tipo prêmios, brinde, cupom etc.
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Tabela 7 – Avaliação da comunicação no ponto-de-venda

Variável Escala Total

  Adequada % Razoável % Inadequada % ∑ %

Displays 11 28,21% 27 69,23% 1 2,56% 39 100,00%

Cartazes... 18 40,00% 25 55,56% 2 4,44% 45 100,00%

Placas... 11 32,35% 22 64,71% 1 2,94% 34 100,00%

Decorações 12 24,49% 26 53,06% 11 22,45% 49 100,00%

Móbiles... 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00%

Fonte: Pesquisa de campo (2004).

Quanto aos displays, vemos que em 69,23% das padarias eles são considerados razoáveis 
e 28,21% desses materiais são avaliados como “adequados”. Já os Cartazes, em 55,56% 
dos casos têm algum problema com esse tipo de material, dentre eles estão: excesso, 
exposição em locais inadequados como na entrada da porta, no check-out, além da má 
conservação e falta de manutenção, tornando o efeito da comunicação um pouco diferente 
do que se pretende, que é divulgar o produto, ativar a memória do consumidor e impul-
sionar a compra por impulso. Em 40% desses materiais encontrados, apesar de serem 
considerados “adequados” eles são expostos de forma discreta e  anunciam bem os pro-
dutos vendidos nas padarias, não poluem visualmente a loja e são novos e conservados. 
Em 4,44% das padarias eles não mantêm adequadamente os materiais, pois são todos mal 
conservados e excessivos.

Quanto às Placas, 64,71% das padarias analisadas não mantêm um padrão totalmente 
“adequado” para as placas e sinalizadores. Alguns são falhos, faltam letras, não têm um 
aspecto bem legível e meio apagado nas cores. 32,35% delas têm estes indicadores bem 
trabalhados, bem adaptáveis ao ambiente e divulgam os produtos e seções, como os espa-
ços para venda de pães, confeitarias, mercearias (alimentos, limpeza, outros).

No tocante às Decorações, esta variável refere-se a todos os materiais de merchandising 
distribuídos por toda a loja, e não ao seu estilo arquitetônico, seus móveis e expositores. 
Em 53,06% das padarias, o ambiente é decorado com os materiais de forma “razoável”, 
não conseguindo a otimização dos mesmos e a boa divulgação de seus produtos e da loja, 
pois em alguns locais do PDV são encontrados displays, cartazes e posters tudo junto, cau-
sando uma poluição visual, e em outros não há nada, ou seja, falta uniformidade na distri-
buição e localização. 24,49% conseguem uma atmosfera agradável com todos os materiais 
de comunicação juntos. São colocados em locais estratégicos, como em paredes, próximo 
ao balcão, vitrine, prateleira e sempre bem visíveis, conservados, novos, impactantes, po-
rém discretos. E 22,45% unem todos os materiais de forma inadequada, transformando o 
PDV num excesso de propaganda que não ajuda em nada nas vendas dos produtos.

A Tabela 4.8 traz as informações relativas às ações promocionais de merchandising.

Tabela 4.8 – Avaliação das ações promocionais de merchandising

Variável Escala Total

  Satisfatória % Razoável % Insatisfatória % ∑ %

Degustação 27 55,10% 15 30,61% 7 14,29% 49 100,00%
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Demonstração 26 53,06% 8 16,33% 15 30,61% 49 100,00%

Amostra grátis 11 22,45% 4 8,16% 34 69,39% 49 100,00%

Venda especial 9 18,37% 14 28,57% 26 53,06% 49 100,00%

Exibitécnica 7 14,29% 23 46,94% 19 38,78% 49 100,00%

  Satisfatórios % Razoáveis % Insatisfatórios % ∑ %

Prêmio...1 5 10,20% 5 10,20% 39 79,59% 49 100,00%

Promotores2 5 10,20% 3 6,12% 41 83,67% 49 100,00%

  Satisfatório % Razoável % Insatisfatório % ∑ %

Calendário3 11 22,45% 7 14,29% 31 63,27% 49 100,00%

Fonte: Pesquisa de campo (2004).

Dentre as ações promocionais de merchandising mais encontradas, destacam-se degustação 
(55,10%) e demonstração (53,06%), ambas fundamentais para o varejo alimentar. Para a 
realização dessas ações, os estabelecimentos estudados fazem uso de bandejas ou balcões 
especiais e os atendentes executam esta tarefa de forma planejada e através de pessoas que 
conhecem bem o produto, que dão as informações sobre qualidade, uso, valor nutricional etc.

A Exibitécnica, ação muito importante para promover e vender um produto, pois a mesma 
vai além da exposição em si, exige um cuidado especial em colocar os produtos nos locais 
estratégicos, como àqueles que são comprados por impulso, é feita em 46,94% das pada-
rias. Elas fazem um trabalho “razoável” neste sentido, uma vez que não existe um esforço 
concentrado para tal.  

6. CONCLUSÕES
O objetivo da comunicação nas padarias é buscar destacar os produtos e anunciá-los aos 
consumidores, entretanto, falta coesão e adequação na exposição desses materiais, o que 
provoca um certo desconforto e poluição visual. Mas o problema maior é a falta de valori-
zação por parte dos proprietários e gerentes. Nada que não possa ser mudado e corrigido, 
quando se perceber o quanto a comunicação visual é fundamental no varejo.

Quanto à promoção, as padarias vêm trabalhando com mais frequência o merchandising, 
promoção de vendas e marketing direto. Dentre as ações de merchandising, as propagan-
das no PDV, a degustação, a demonstração e as ofertas, são as mais presentes. Com isso, 
pôde-se perceber que falta qualificação técnica e profissional para tornar tais ações um 
sucesso de vendas. Tudo é feito sem planejamento, sem uma assessoria externa, mas uma 
coisa pelo menos está correta: a tentativa de promover os produtos e a marca institucional, 
embora utilizando-se das técnicas, em sua forma mais rudimentar possível. Para melhorar, 
sugere-se um pouco de aperfeiçoamento em sua realização.

As padarias que oferecem uma linha maior de produtos, disponibilizam prateleiras, dis-
plays, balcões e vitrines para o autoatendimento. As lojas se apresentam, através de placas 
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luminosas e de logomarcas pintadas nas paredes, um aspecto razoável de visibilidade que 
pode ser conservado. Nos aspectos físicos externos e internos, elas têm procurado melho-
rar a iluminação, a visibilidade, a limpeza, a sinalização, as decorações, a temperatura, a 
pintura, a localização, cores frias é maioria a aparência, a fachada, enfim, fatores essenciais 
para oferecer bem-estar a quem procura essas lojas. Mas, falta ainda planejamento. A exe-
cução prossegue apenas pela determinação dos responsáveis, ou seja, não procuram ouvir 
opiniões de profissionais adequados e qualificados. 

Nas técnicas de exposição de produtos, as padarias disponibilizam, na maioria dos casos, 
somente pontos normais, em móveis como balcões, vitrines e prateleiras, não dando muita 
ênfase aos produtos em promoção. Em alguns casos, a exibitécnica abrange pontos espe-
ciais para expor as mercadorias, como alguns displays ou mesas próximas aos balcões de 
atendimento. E o design, iluminação, limpeza, cor e pintura desses equipamentos mantêm-
-se em padrões razoáveis, na maioria das padarias, e podem ser melhorados para tornar o 
merchandising no PDV um sucesso.

No segmento estudado, muitas dificuldades e facilidades existem em todas os aspectos. 
Mas este se estudo limitou a analisar o trabalho de logística, conhecimento sobre as téc-
nicas de merchandising no desenvolvimento da ferramenta de marketing. Neste sentido, 
muitas dificuldades ainda persistem, como: falta de conhecimento satisfatório das técnicas 
de merchandising, treinamento, mão-de-obra especializada, insuficiência de recursos para 
os custos altos na implantação de estratégias consistentes e contínuas de merchandising.

O mercado de panificação de João Pessoa tem tudo para crescer. Mas precisa modernizar-
-se, acompanhar a evolução que vem acontecendo em outras capitais brasileiras. Assim, 
as padarias poderão conquistar e manter o consumidor que busca produtos de qualidade, 
com comodidade de tempo e numa loja agradável.

7. NOTAS
1 Área I - Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Área 
II - Minas Gerais, Espírito Santo e Estado do Rio de Janeiro (excluindo-se os municípios 
contidos na ÁREA III)

Área III - Grande Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 
Nilópolis, São Gonçalo e São João de Meriti. Área IV - Grande São Paulo: São Paulo, Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Guarulhos, Osasco, 
Embu e Taboão da Serra.

Área V - Interior do Estado de São Paulo (excluindo-se os municípios contidos na ÁREA 
IV). Área VI - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Área VII - Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal. Opcional (Capitais Nortes) e São Luís, Teresina, Manaus e Belém 
reportadas separadamente.

2 Estados excluídos do levantamento: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rondô-
nia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso.

3 Distribuídos da seguinte forma por número de padarias: Alto do Mateus (1), Novais (2), 
Jardim Planalto (1), Cruz das Armas (6), Jaguaribe (6), Centro (10), Torre (5), Roger (2), 
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13 de Maio (2), Mandacaru (2), Bairro dos Estados (3), Ipês (1), Expedicionários (3), Mira-
mar (2), Brisamar (1), João Agripino (1), Bessa (5), Manaíra (4), Tambáu (5), Cabo Branco 
(1), Altiplano (2), Castelo Branco (1), Bancários (3), Mangabeira (4), Valentina (4), Cristo 
(4), Rangel (3), Geisel (2), Ernani Sátiro (1), Costa e Silva (1), Vieira Diniz (1), Loteamento 
Colinas do Sul (1).
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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 l egacy 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 
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 insti-
tutional 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 generating infor-
mation that tell the story of the institution and society are transmitted in a clear and transparent. 

Keywords: Social Memory. Institutional Memory. Public Relations. Institutions . The market. 
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1. INTRODUÇÃO
O termo memória tem sua origem do 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 tivesse existido e nossas experiências não poderiam 
ser compartilhadas. 

Sendo assim, Santo Agostinho (2004, p. 344-345), mostra-nos 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: 

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 (HALBWACHS, 1990, p. 34).

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 
resgate 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 ado-
tados pela sociedade’, apoiando-se, pois, incessantemente na solidez conferi-
da pelos quadros da memória social. Assim, os diversos grupos sociais são 
capazes constantemente de constituírem e reconstruírem seu passado, suas 
memórias (SEIXAS, 2001, p. 101).
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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 (HUYSSEN, 2000, p. 68).

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 a 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 (WORCMAN, 2004, p. 23).

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 (LE GOFF, 1994, p. 467).
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 Para  Nora (1993, p. 21-22),  lugares de memória podem ser:

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arqui-
vos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo 
um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, 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 unidade temporal e 
serve, periodicamente, a um lembrete concentrado de lembrar. Os três aspec-
tos coexistem sempre [...]. É material por seu conteúdo demográfico; funcional 
por hipótese, pois garante ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua 
transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por um aconte-
cimento ou uma experiência vivida por pequeno número uma maioria que deles 
não participou (NORA, 1993, p. 21-22).

 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 



86

Ano 3, nº 2, fev - jul.2014 - ISSN 2236-8760

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 
desenvolveu nas instituições acadêmicas, em algumas instituições privadas e nos órgãos 
públicos. O fim da ditadura militar, o processo de redemocratização do país, a promulga-
ção 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 (ge-
ralmente compostos de documentos originais, as “fontes primárias”) e de con-
juntos documentais diversos (de natureza bibliográfica ou arquivística, originais 
ou cópias) reunidos sob o critério do valor histórico e informativo, em torno de 
temas ou de períodos da história. Trata-se, portanto, com informação especia-
lizada. 

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 
diversos. 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 as 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 nor-
mas 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 
sentimento de pertencimento à essa memória a fim 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, p. 186) 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 utili-
zação cotidiana, pelo excesso de exposição, uma diferenciação que nasce pela 
história de uma organização, é um atributo que poucos têm. 
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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 a 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 desenvol-
vimento 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, cumpra sua missão, desenvolva visão crítica e agreguem valores 
fundamentais à empresa, mas além de tudo que estas instituições utilizem-se da história e 
da memória dentro do planejamento das suas ações para com o marketing e outras rela-
ções com o mercado e de comunicação organizacional.

 Para João A. Ianhez (2011, [s.p]):

Relações Públicas é a comunicação na Administração, no que diz respeito à 
visão institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas da estrutura 
organizacional. Ela deve buscar a conscientização de todos, dentro da organiza-
ção, do papel e da responsabilidade social que têm pelo seu conceito. Ela apoia, 
orienta e assessora todas as áreas da organização no tocante à forma mais 
adequada de conduzir suas relações com o público. 

Dessa forma, as relações públicas carregam uma bagagem de atributos entre os 
quais a dimensão 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 fi-
zeram 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 elemento de responsabilidade social e histórica. Deste modo, esta em-
presa 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 vivi-
das de forma individual ou coletiva, para mais tarde, poder ser recuperada no espaço e no 
tempo conforme o estímulo dado em  circunstâncias externas e internas de um determi-
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nado grupo.  Este mecanismo de arquivo e recuperação que a mente humana possibilita, 
proporciona 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 
facilitem 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 umas relações públicas não se 
restringem a esta tarefa.

Essas práticas se dão através do planejamento, pesquisa, execução e controle de pro-
cessos 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: A prática de ações sustentáveis em organizações, estados e nações parece refletir cres-
cente atenção e preocupação das pessoas, com as variáveis que impactam a capacidade de 
autossustento das futuras gerações, e dentre essas, sobressai a temática do meio ambiente, que 
se mostra presente nas discussões entre Estados, organizações e comunidade acadêmica. Este 
estudo objetiva descrever as perspectivas   dos idealizadores e a reação da população a respeito 
do programa de extinção do uso das sacolas plásticas e a utilização das sacolas retornáveis/eco-
lógicas nos estabelecimentos comerciais na cidade de Tunápolis/SC. A pesquisa se caracteriza 
como multimétodos e descritiva na coleta e tratamento dos dados. Os resultados apontam que 
os entrevistados possuem a consciência da importância da utilização das sacolas retornáveis, 
contudo suas ações não condizem a esta ciência. Há evidências que tal fato se justifica por não 
haver adesão de todos os estabelecimentos comerciais ao programa. Conclui-se que os jovens 
entrevistados preferem trocar de estabelecimento a usar as sacolas ecológicas.

Palavras-chave: Gestão ambiental. Desenvolvimento sustentável. Sacolas ecológicas.
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THE SUSTAINABILITY PROMOTION IN LOCAL 
ACTIONS: THE REPLACEMENT OF PLASTIC BAGS 
FOR ECOLOGICAL BAGS IN TUNÁPOLIS/SC

Abstract: The practice of sustainable actions in organizations, states and nations reflect the gro-
wing attention and concern of people with the variables that affect the ability of future generations 
self-sustaining, and among these, stands the subject of the environment, that appears in discus-
sions between States, organizations and the academic community. This study aims to describe 
the perspectives of the creators and the population reaction about the program that extinguishes 
the use of plastic bags and use reusable bags at shops in the city of Tunápolis in the State of 
Santa Catarina in Brazil. The research is characterized as multi-method and descriptive in data 
collecting and treatment. The results indicate that the population is aware of the importance of 
using reusable bags, but their actions don’t demonstrate this awareness. There are evidences that 
this fact justifies that there is no total adhesion of the shops to the program. We also conclude that 
young people prefer to change the shop to use the reusable bags.

Key-words: Environmental management. Sustainable development. Ecological bags.
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1. INTRODUÇÃO
A gestão ambiental e as ações locais têm despertado interesse mundial em todas as esfe-
ras. As pressões externas, a exemplo daquelas advindas dos meios de comunicação, estão 
redirecionando as ações das empresas e do Estado. A ênfase exclusiva no mercado está 
perdendo força ao longo dos anos, observando que, na atualidade, a primeira preocupação 
dos setores é de cumprir com as normas legais. Na sequência, os acionistas/gestores, 
impulsionados pela necessidade de legitimar seus produtos, propagam todas as atividades 
sociais e ambientais, que promovem ou de que participam, com a visão de utilizarem estas 
ações como uma ferramenta estratégica para ganho de novos mercados e clientes, fazendo 
desta atitude um diferencial competitivo (CUNHA, 2008).

Nesse artigo, pretende-se demonstrar que é complacente pesquisar a integração entre as 
questões ambientais e o papel das entidades e da sociedade, por compreender que ações 
e projetos elaborados e implantados corretamente são geradores do desenvolvimento sus-
tentável e de melhorias regionais. 

A abordagem partiu do estudo da campanha da ‘Sacola Vai&Volta’, que iniciou no Muni-
cípio de Tunápolis, localizado no oeste de Santa Catarina, no ano de 2009, tendo como 
entidades promotoras uma Cooperativa de Crédito e a Associação dos Empresários esta-
belecidas no município. O poder público municipal assumiu a postura de incentivador e 
parceiro na divulgação do programa, como provedor de atividades envolvendo alunos das 
escolas, grupos de idosos e comunidade em geral.

O objetivo da campanha estava voltado a gerar um novo hábito aos consumidores, com 
cada pessoa levando a sua sacola para carregar as suas compras e mantimentos, diminuin-
do consideravelmente o uso de sacolas plásticas. A campanha caracterizou uma ação local 
que vem ao encontro com o pensamento global do desenvolvimento sustentável, em todos 
os setores da economia.

Dessa forma, pretendeu-se responder a seguinte questão: Quais as perspectivas dos idea-
lizadores e a reação da população a respeito do programa de extinção do uso das sacolas 
plásticas e a utilização das sacolas retornáveis/ecológicas, nos estabelecimentos comer-
ciais de Tunápolis/SC? A abordagem partiu de questionamentos secundários, a saber: qual 
o papel da municipalidade no trabalho de conscientização do uso das sacolas ecológicas? 
Sob a visão da responsabilidade social, os entrevistados possuem consciência sobre os 
danos ambientais do uso das sacolas plásticas? Qual a reação da população sobre o uso da 
sacola ecológica? Destarte, este estudo objetiva descrever as perspectivas dos idealizado-
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res e a reação da população a respeito do programa de extinção do uso das sacolas plás-
ticas e a utilização das sacolas retornáveis/ecológicas nos estabelecimentos comerciais na 
cidade de Tunápolis/SC.

O tema em estudo é relevante porque tem o viés de despertar as organizações, entidades 
e a sociedade civil na busca de um desenvolvimento sustentável, bem como, trazer ao 
público as dificuldades presentes no processo de adaptação da população a um novo 
projeto. Infere-se também, que a sociedade organizada possui papel importante no equi-
líbrio entre os ganhos econômicos e o desenvolvimento sustentável, e que ações locais 
induzem a um movimento regional. Justifica-se também a importância deste estudo para 
a comunidade acadêmica, na medida em que em poucos municípios brasileiros tal pro-
grama esteja implantado a tempo suficiente para avaliar resultados. Para as empresas, tal 
programa vem corroborar em suas estratégias socioambientais. Por fim, os resultados 
desse estudo, representam uma concreta fonte teórica para a replicação deste programa 
em qualquer municipalidade.

Este artigo se divide em cinco partes, observando que esta primeira objetivou contextu-
alizar os aspectos gerais do trabalho. Na segunda parte, apresenta-se a fundamentação 
teórica, com os principais conceitos e abordagens à gestão ambiental, desenvolvimento 
sustentável e danos ambientais. O terceiro capítulo descreve a metodologia empregada 
no trabalho. No capítulo seguinte, constatam-se os principais resultados da pesquisa. Na 
última parte, apresentam-se as considerações sobre a pesquisa, limitações do trabalho e 
sugestões de trabalhos futuros.

2. GESTÃO AMBIENTAL
A gestão ambiental não é objeto somente de estudos recentes. Até pouco tempo atrás sua 
concepção estava inclinada a uma bandeira levantada por ambientalistas extremistas, movi-
dos por ideais que não incorporavam as indústrias e o governo. Os diálogos em relação às 
questões ambientais esboçavam panoramas pessimistas quanto à continuidade de vida no 
planeta Terra. Por um período, este grupo não concebia o modelo de sociedade e sua forma 
de consumo, sendo constantes as manifestações agressivas a empresas e indústrias, princi-
palmente aquelas que ofereciam os produtos de maiores consumo. E neste diálogo e percep-
ção, as organizações e suas fábricas eram consideradas as grandes vilãs (BARBIERI, 1997).

Queiroz et al. (2000, p. 12) explanam que “o homem deveria agir não como o dono do 
mundo, mas sim, como parte integrante da natureza”. Para os autores, as pessoas utilizam 
o meio ambiente como fornecedor de conforto. E as questões ambientais estariam relacio-
nadas a melhorias nas comunidades, como: no ambiente natural, na qualidade de vida, e na 
própria proteção ao meio ambiente, todos estes fatores que hoje representam serem temas 
relevantes internacionalmente.

De certa forma, a sociedade exige dos órgãos públicos e das empresas um posicionamento 
mais responsável, de modo a minimizar as diferenças entre os resultados econômicos, so-
ciais e ambientais. Logo, as questões voltadas ao meio ambiente e o papel das comunida-
des passam a ter destaque e relevância para a qualidade de vida das pessoas, o que muitas 
vezes exige mudança de paradigmas e posicionamentos (DONAIRE, 1999).
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Infere-se que as últimas décadas foram repletas de mudanças não somente nos merca-
dos, mas tem aumentado a atenção e a preocupação das pessoas com as variáveis que 
impactam a capacidade de autossustento das futuras gerações. Dentre essas, sobres-
sai a temática do meio ambiente, presente nas discussões entre Estados, organizações 
e comunidade acadêmica. Estudos sugerem que o atual comportamento de consumo 
da sociedade tem provocado alterações na biosfera, o que poderá comprometer a qua-
lidade de vida das gerações vindouras. Como o nosso planeta é um grande sistema, 
o impacto nas relações socioeconômicas é inevitável e, provavelmente, irreversível 
(SANTOS; PORTO, 2011).

As entidades e poder público estão, com base no exposto acima, estabelecendo novas 
relações entre os resultados financeiros da empresa, a sociedade e o ambiente natural, 
visando reduzir impactos ambientais indesejáveis ligados aos processos de consumo e a 
neutralização de efeitos danosos ligados a práticas passadas (BATEMAN; SNELL, 1998).

Toda essa preocupação surge da necessidade de reverter e prevenir novos danos ambien-
tais. Conforme Milare (2009, p.866) dano ambiental “é a lesão aos recursos ambientais 
com consequente degradação – alteração adversa – do equilíbrio ecológico e da qualidade 
de vida”. Para o autor, dano ambiental também pode ser entendido como toda a ação cau-
sada pelos seres humanos, sendo eles culposos ou não, e que na maioria das vezes tem 
por trás interesses próprios.

O dano ambiental quando causado dificilmente consegue ser reparado pelo poluidor, pois 
o meio ambiente requer seu tempo para recolocar aquilo que foi tirado. Não que isso seja 
impossível, mas dependendo da perda leva anos para reparar em muitos casos já não é 
mais possível reparar tomando como exemplo as espécies de animais extintas (FIORILLO, 
2008). O autor ainda ressalta que aquele que poluiu o meio ambiente deve receber uma 
punição correta para que de uma ou outra forma se conscientize do que fez. 

Os processos de inclusão da gestão ambiental são contínuos e precisam ser adaptados 
e redirecionados constantemente. As empresas e o governo, através de seus gestores, 
necessitam conhecer as carências e os problemas de seu entorno, para poder ajustar 
suas metas e objetivos com relação à proteção do ambiente, à segurança dos funcio-
nários, aos interesses dos clientes internos e externos, definindo e adaptando suas 
estratégias e recursos para atingir os objetivos estipulados para um determinado pra-
zo, através da constante troca com o meio ambiente externo (ANDRADE; TACHIZAWA; 
CARVALHO, 2000).

Os princípios centrais da gestão ambiental estão pautados na qualidade do crescimento e 
desenvolvimento e não na quantidade. Para Lopes (2004), suas ações têm embasamento 
nos valores éticos que respeitam os limites da capacidade de suporte do sistema, funda-
mentados por uma mudança de estilo do próprio desenvolvimento. 

Por fim, Hrdlicka (2009) sustenta que na atualidade, é imperativa a transformação da 
lógica empresarial com vistas à preservação do negócio frente aos riscos ambientais. 
O autor complementa que além de preservar, é necessário publicar seu compromisso 
apresentando os resultados das ações preventivas ou corretivas e fazer as pessoas 
pensarem nos benefícios que tais ações representam para a natureza e a sociedade de 
forma integrada.
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3. DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A partir da década de 70, os debates em torno da sustentabilidade começaram a evidenciar, 
gerado principalmente por pesquisadores preocupados com o futuro da humanidade em 
função da sua relação com o meio ambiente.

O meio ambiente parece ser um grande desafio que a sociedade moderna se depara. 
Depois de períodos de crescimento contínuo e explosivo, de adoção de modelos de de-
senvolvimento que viabilizassem o crescimento a sociedade hoje questiona o preço pago 
por todo esse esforço. O meio ambiente se tornou um elemento-chave para se repensar 
os valores e as ideologias vigentes e se estabelecer novas formas de pensamento e ação 
em todas as práticas produtivas. O meio ambiente se tornou um elemento vital para se 
estabelecer os novos paradigmas da concorrência industrial e, por isso, aflora como im-
portante questão para se estabelecerem os rumos futuros dos mercados e da sociedade, 
locais ou globais (SANCHES, 2000).

Neste contexto, surge uma nova proposição: o desenvolvimento sustentável. O termo de-
senvolvimento sustentável, de acordo com Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000), surgiu 
em meados da década de 70, mas sua disseminação ocorreu nos anos 80, como forma de 
otimizar o uso dos recursos naturais, o que garantiria a conservação da natureza para as 
gerações futuras. Os autores ressaltam que não significa estar na busca de uma harmonia 
total entre natureza e homem, mas sim, num contínuo processo de mudança e aperfeiçoa-
mento das técnicas de produção, no desenvolvimento de tecnologias limpas e na explora-
ção dos recursos de acordo com as necessidades atuais e futuras.

Fernandes (2000) afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável deriva do Relató-
rio de Brundtland. Conforme o autor, este documento propõe diversas ações e atitudes a 
serem realizadas para que se efetivem as mudanças necessárias, que reduzirão a ameaças 
à sobrevivência e direcionarão ao rumo sustentável de desenvolvimento, que necessa-
riamente deve estar interligado entre eficiência e eficácia econômica, com concepção de 
justiça social e precaução ecológica.

O desenvolvimento sustentável deve atender as nossas necessidades de forma que não 
comprometa e nem prejudique a capacidade das gerações futuras, desenvolvendo ativida-
des e práticas ambientalmente corretas (SILVA, 2006; LELÉ, 1991). Silva (2006) infere que 
para se ter um desenvolvimento sustentável, todos devem poder melhorar sua qualidade 
de vida tanto econômica como social, e definir ações que causem menores danos ambien-
tais para assim assegurar um melhor desenvolvimento no presente, principalmente para 
gerações futuras, para que não sofram com o que foi deixado para trás por nós. 
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4. AS COMUNIDADES E O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O crescimento contínuo e a concentração das pessoas nas cidades têm originado implica-
ções significativas no ambiente urbano. Em decorrência deste modelo, as cidades passam 
a não suportarem mais o número de habitantes, gerando problemas em serviços públicos 
(educação, saúde, transporte, infraestrutura, coleta e tratamento de lixo) e desta forma, 
ocasionando desigualdades (BELLEN, 2005).

Est  a situação gera significativos problemas ambientais como: extinção de espécies da fau-
na e flora, poluição da água, do ar e do solo, contribui para o efeito estufa, dentre outros. 
Mesmo com o conhecimento, a sociedade permanece transferindo a matéria-prima, relati-
vas às fontes naturais para a economia (DIAS, 2004).

As cidades se originam com o compromisso de serem provedoras de uma economia sus-
tentável, mesmo que seja necessário gerar prejuízos significativos ás fontes de recursos 
naturais. A questão está no resultado das ações humanas, que conforme a exploração é 
capaz de transformar o ar, relevo, fauna e a flora (TACHIZAWA, 2002). 

Neste contexto, infere-se a estratégia de desenvolvimento sustentável que diz respeito ao 
engajamento e senso de comprometimento das instituições no enfrentamento dos proble-
mas e desafios socioambientais, especialmente os dos países emergentes e subdesenvol-
vidos (HART, 1995).

As soluções para os problemas ambientais nas comunidades devem estar alinhados com 
o objetivo máximo do Desenvolvimento Sustentável, que é a melhoria da qualidade de 
vida em escala maior e não apenas de modo local. Este alinhamento só é possível se 
órgãos públicos, a sociedade, e as empresas adotarem medidas de cooperação e com-
prometimento de todos.

5. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos utilizados para obter os objetivos que orientam este es-
tudo são apresentados a seguir.

Quanto à abordagem do problema, o presente trabalho foi de caráter multimétodos. A pes-
quisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, apesar de suas particularidades metodológicas, 
são complementares, podendo compor, juntas, as ferramentas necessárias para o a reali-
dade de cada investigação. Gunther (2006) enfatiza que o pesquisador não deveria escolher 
entre um método ou outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas 
que se adequam à sua questão de pesquisa.
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Em relação aos objetivos, este estudo se caracteriza como descritivo. Conforme Gil (1999), 
a pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das características de deter-
minada população ou fenômeno. 

A estratégia de pesquisa ocorreu pelo estudo de um caso único (YIN, 2005), utilizando 
como base a campanha de uso de sacolas retornáveis implantado no Município de 
Tunápolis/SC. 

O levantamento dos dados primários aconteceu em duas etapas. A primeira etapa consistiu 
na aplicação de um questionário fechado a pessoas de diversas faixas etárias, residentes 
no município onde a campanha foi implantada.

Em relação ao levantamento de dados junto à população, considera-se a amostra o núme-
ro de respondentes do questionário, sendo um total de 119 (considerados válidos). Este 
valor representa uma amostra estatística de 9% da população com faixa etária acima dos 
15 anos (população total de 3.626 habitantes – conforme dados levantados junto a Prefei-
tura Municipal de Tunápolis/SC, em julho de 2011). A decisão em delimitar a faixa etária 
acima dos 15 anos se justifica no potencial de consumo, ou seja, esta população está mais 
propensa a usar as sacolas retornáveis por frequentar supermercados e outros estabele-
cimentos comerciais com assiduidade. A análise dos dados foi apresentada por meio de 
tabulação dos dados, que originaram estatísticas descritivas. 

A segunda etapa do levantamento dos dados primários consistiu na aplicação de entrevis-
tas semiestruturadas, caracterizadas por Yin (2005) como sendo as que partem de pergun-
tas básicas, amparadas em teorias e em questionamentos, que estão diretamente ligados 
à pesquisa, permitindo, desse modo, muitas interrogações e ensejando novas indagações. 
Dessa forma, possui flexibilidade para inclusão de perguntas ao surgirem outras informa-
ções inesperadas, que possam ser esclarecedoras para o trabalho.  

No que diz respeito à aplicação das entrevistas semiestruturadas, a escolha dos participan-
tes foi intencional, procurando abranger as pessoas que estivessem envolvidas na elabora-
ção e implantação do programa. Assim, foram entrevistados três profissionais: um repre-
sentante da prefeitura municipal, um da Cooperativa de Crédito estabelecida no município e 
o terceiro, responsável pela Associação dos Empresários do município, estes considerados 
os mais indicados para responder à proposta em estudo.

A análise dos dados, no que tange às entrevistas semiestruturadas, aconteceu por meio 
de análise de conteúdo, de forma a averiguar a consonância de percepção da implantação 
do programa dos idealizadores com a percepção do público-alvo.  Bardin (1979, p.42) 
explica que a análise de conteúdo compreende um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que objetiva, por meio de procedimentos, “sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens”.
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6. RESULTADOS: A CAMPANHA 
SACOLA VAI&VOLTA 
NA PERSPECTIVA DOS 
IDEALIZADORES DO PROGRAMA 

A campanha da Sacola Vai&Volta no Município de Tunápolis no Estado de Santa Ca-
tarina teve inicício no ano de 2009, sendo que as entidades promotoras foram a Co-
operativa de Crédito e a Associação dos Empresários estabelecidas no município. O 
poder público municipal assumiu a postura de incentivador e parceiro na divulgação do 
programa, promovendo atividades envolvendo alunos das escolas, grupos de idosos, 
dentre outros. 

A campanha objetivou gerar um novo hábito aos consumidores, a partir do qual cada pes-
soa levou a sua sacola para carregar as suas compras e mantimentos, eliminando assim 
uma considerável quantia do uso de sacolas plásticas. A campanha caracterizou uma ação 
local que vem ao encontro com o pensamento global do desenvolvimento sustentável.

O principal resultado almejado para os entrevistados é a redução imediata do número de 
sacolas plásticas em circulação no município, diminuindo assim, a poluição e o lixo gerado 
no processo de descarte dessas no meio ambiente. Também, os idealizadores da cam-
panha visam conscientizar a população a substituir as sacolas plásticas por sacolas que 
possam ser reutilizadas, que são por natureza, mais resistentes.

A proposta da implantação do projeto das sacolas retornáveis pela visão do entrevistado 
(A) vem ao encontro do relatado acima:

O projeto consiste em termos menos poluição ambiental, causada pelas sacolas 
plásticas distribuídas no comércio, sabendo que estas resistem no meio am-
biente por mais de 100 anos e ainda pela grande quantidade delas existentes. 

Sustenta o entrevistado (B):

 A proposta era de criar um projeto que viesse ao encontro da resolução das 
causas ambientais. Queria-se fazer uma ação que desse um impacto forte à po-
pulação e também que trouxesse um resultado positivo - foi então que se criou 
a ideia da Sacola Vai&Volta.

Para que as instituições promotoras pudessem melhorar a divulgação do programa, con-
taram com a ajuda da municipalidade. Conforme o entrevistado (A) o município apostou 
na ideia e,

[...] cedeu estrutura física para palestras aos empresários, como também fize-
ram a divulgação em meios de comunicação como rádios e jornal.  Sentimos 
que houve uma parceira definitiva entre estas entidades.
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O entrevistado (B) ressaltou ainda que:

Foi feita uma parceria com as escolas de Ensino Fundamental e Médio, para 
que os alunos criassem um slogan, podia participar quem quisesse, sendo que 
o aluno ganhador receberia um prêmio de R$100,00. Reuniu-se uma grande 
quantidade de slogans para então se definir qual poderia ser o melhor. A ganha-
dora foi uma aluna da escola do interior do município com a frase “preservação 
da vida e da natureza começa aqui”. Também para a distribuição das sacolas 
elegeu-se, junto com a Prefeitura quem seriam as agentes de saúde que iriam 
fazer a distribuição das sacolas, pelo fato delas estarem passando uma vez por 
mês na casa de cada família do município, foram 12 agentes de saúde que fize-
ram a distribuição das mesmas. 

Conforme o entrevistado (C): “o município contribuiu na divulgação da iniciativa”. Contu-
do, boa parte da população poderia ter reagido de uma forma mais positiva ao programa, 
sendo que a implantação e a divulgação aconteceram dentro do previsto. O entrevistado 
(A) informou que: 

A implantação ocorreu de forma prevista, de forma gradativa sem atitudes radi-
cais, para que assim a população entendesse o propósito do programa. Porém 
sabia que haveria resistência da população, mas a cada dia mais pessoas estão 
aderindo ao programa de sacolas retornáveis.

Para o entrevistado (B) a “implantação do programa também ocorreu da forma prevista, 
só a população poderia ter reagido de forma positiva passando assim a adquirir a mesma 
no dia a dia”. 

O entrevistado (C) segue a mesma visão dos outros dois entrevistados:

Acredito que houve conscientização de parte da população e o comércio local 
vem trabalhando constante para que seus clientes utilizem sacolas retornáveis 
e adotem esse novo hábito que contribui para o desenvolvimento sustentável.

Sabe-se também que a questão ambiental é discutida em esfera nacional, com este mesmo 
viés a municipalidade desenvolveu seu papel ajudando em palestras e cursos para que a 
população tomasse consciência e assim ajudasse na preservação do meio ambiente. Para 
o entrevistado (A):

Em primeiro lugar a educação ambiental deve vir de seus pais. A municipalidade 
tem a obrigação de promover palestras educativas aos cidadãos, distribuição 
de panfletos, orientação ao funcionalismo público e principalmente nas escolas, 
com campanhas educativas e esclarecimento as crianças das vantagens e des-
vantagens sobre o meio ambiente.

O entrevistado (B) afirmou que “a prefeitura promoveu várias palestras nos grupos de 
idosos, sendo que foram estes que no início mais utilizaram a sacola Vai&Volta e também 
o setor social contribuiu bastante na divulgação, foi feita também a divulgação nos sites da 
prefeitura e jornal”.
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Na mesma linha o entrevistado (C) afirma:

Constantemente foram feitos trabalhos de conscientização sobre a importância 
de preservarmos o meio ambiente. [...] o município também  está divulgando 
constantemente a necessidade da coleta seletiva e a destinação correta de cada 
material que não possui mais finalidade, como lixo eletrônico e vidros. 

Conforme o entrevistado (A), as empresas do município são beneficiadas “indiretamente 
com programas de coleta de lixo, reciclagem e coleta seletiva de pneus e vidro. Estes 
resíduos são provenientes das vendas do comércio local”. Os outros dois entrevistados 
corroboraram com a mesma informação.

Novos projetos tendem a ser implantados no município, conforme o entrevistado (A) 
argumenta: 

Tem sim novos projetos, sendo um deles a coleta seletiva (lixo orgânico e re-
ciclável), coleta de vidros e existem estudos para se fazer coleta de lâmpadas 
fluorescentes. [...] também está em estudo juntamente com a municipalidade 
a implantação sobre a arborização da cidade, para ter diminuição da poluição 
sonora e assim ter também mais sombra para evitar o excesso de calor que es-
tamos enfrentando na cidade. Também será intensificado o projeto das sacolas 
retornáveis e será dado um prazo limite para a entrega de sacolas plásticas no 
comércio. Serão feitos mais programas de conscientização reforçando e enfati-
zando sobre meio ambiente.

Na mesma linha, o entrevistado (B) também enfatizou de se “fazer uma reorientação com 
a população para que a mesma passe a adotar a sacola retornável [...], pois foi investido 
muito neste projeto para agora simplesmente ser esquecido”

Percebe-se que houve e há empenho por parte dos idealizadores do projeto para que a 
população passe a adotar novas medidas de preservação. Cabe salientar a preocupação 
desses representantes de entidades privadas com o bem-estar social e ambiental da po-
pulação local e global. Os entrevistados informam que novos projetos estão protocolados 
para serem implantados, mas acima de tudo, há investimento contínuo na conscientização 
da população na adoção das sacolas ecológicas. 

7. RESULTADOS: A CAMPANHA 
SACOLA VAI&VOLTA 
NA PERSPECTIVA DOS 
CONSUMIDORES 
ENTREVISTADOS

As informações descrevem como os pesquisadores receberam, entenderam, percebe-
ram e compreenderam o programa, dentro das questões apresentadas pelo questionário. 
Optou-se por delimitar as respostas em poucas alternativas, devido ao público entrevis-
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tado, uma vez que esta não é uma prática recorrente no município e um questionário 
com mais possibilidades poderia dificultar o entendimento dos respondentes e o entre-
vistador precisaria intervir importando mais subjetividade à pesquisa. Cabe ressaltar que 
os resultados apresentados são oriundos dos 119 questionários válidos, tidos como a 
amostra desta pesquisa.

Entre os entrevistados, houve um equilíbrio populacional no que tange à idade. Observou-
-se que 28% dos entrevistados apresentam idade de 15 a 25 anos, e 29% mais de 45 anos. 
Estas informações demonstram que há um comedimento nas entrevistas pela diferença de 
gerações de respondentes. Isso é importante para que a visão não seja direcionada a uma 
geração e sim ao modo de pensar da população como um todo. 

Os resultados demonstram que 64% dos entrevistados acreditam que a extinção do uso 
das sacolas representa uma forma de conscientização da população em relação ao meio 
ambiente. Esta informação reflete a tendência dos municípios adotarem posturas social-
mente corretas no processo de desenvolvimento sustentável. Evidencia-se ainda em re-
lação ao grau de conscientização em relação ao meio ambiente, que 12% não acreditam 
que o programa funcione como uma forma de conscientização e 24% acreditam que o 
programa pode funcionar parcialmente.

O Gráfico 1 demonstra os resultados sobre o hábito dos respondentes em levar a sacola 
ecológica no momento das compras.

Gráfi co 1 - Hábito da população em levar a sacola ecológica no momento das compras
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Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se observar que apenas 11% dos respondentes sempre levam a sacola, enquanto 
a  maioria ainda tem dificuldades na adaptação.  O uso de sacolas retornáveis é uma ação 
simples, que pode ser adotada pela população sem haver a necessidade de uma legislação 
específica. Contudo, cabe ressaltar, que neste caso, o uso de sacolas é amparado por lei 
municipal. Dessa forma, os resultados do gráfico 1 ficam aquém do esperado. 

Se compararmos o uso efetivo das sacolas (gráfico 1) com a consciência dos entrevistados 
em relação à importância de seu uso (expostos anteriormente), conclui-se que mesmo ha-
vendo consciência, isso ainda não se transformou em hábito e muito menos em ação dos 
respondentes. O gráfico 2 apresenta uma perspectiva sobre o fato do comércio oferecer ou 
não sacolas plásticas.
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Gráfi co 2 - Comportamento do estabelecimento comercial caso o consumidor não leve sua sacola.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que somente 12% das empresas aboliram totalmente a distribuição das sa-
colas plásticas. Esse comportamento parece i  nfluenciar negativamente na população, a 
despeito da motivação para levar a sacola retornável. Em análise com as outras questões, 
há evidências de que todas as partes envolvidas no processo precisam estar conscientiza-
das e adaptadas a essa campanha. Assim, supõe-se que menos pessoas usarão as sacolas 
retornáveis, quanto mais empresas oferecerem sacolas plásticas comuns. 

O gráfico 3 apresenta a percepção geral dos entrevistados sobre a implantação do programa.

Gráfi co 3 - Percepção geral dos entrevistados sobre a implantação do programa
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Em relação à percepção geral dos entrevistados sobre a implantação do programa, fica 
evidente a aprovação da população, observando que somente 9% acreditam que não foi 
positivo. Conclui-se que as pessoas estão informadas sobre o programa e reconhecem a 
sua importância. Infere-se aqui, um fator levantado na análise dos dados, que cabe ser 
ressaltado, que é a questão da geração mais nova (menos de 30 anos) apresentar mais 
dificuldade em sua adaptação no uso das sacolas retornáveis.

No momento em que os respondentes foram arguidos sobre seu comportamento quando 
lhe é exigida a sacola retornável e não a levaram, poucos afirmam ficar constrangidos. Ao 
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mesmo tempo, 47% deles afirmam que é adequada a exigência e outros 36% procuram 
levar a sacola na próxima compra, o que leva a crer que o programa criará consistência 
quando todos os estabelecimentos comerciais não fornecerem sacola  s plásticas.

Em relação ao comportamento dos respondentes quando foram informados que teriam 
que levar a sacola retornável no momento das compras, 42% dos respondentes afirmou 
não ter gostado da ideia, uma vez 8% alegou ter vergonha de usar a sacola retornável (ca-
minhar com ela quando está vazia) e 34% afirmaram que reutilizavam as sacolas plásticas. 

Esses resultados demonstram um programa ainda não consolidado, mesmo que a p  opula-
ção tenha se mostrado consciente de sua importância para a sociedade. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões relacionadas com a gestão ambiental e o papel da sociedade por meio de 
ações locais são foco de debates constantes por instituições públicas e privadas. Neste 
contexto, cada entidade assume um posicionamento favorável ou não, o que reflete nos 
movimentos de melhoria da comunidade local e regional.

Enfrentar velhos paradigmas e propor programas que confrontam os hábitos culturais 
e sociais de determinada população, representa um desafio para todos os segmentos 
da sociedade. Cabe destacar que mesmo com as adversidades, todos os dias inúmeros 
projetos sociais, ambientais e culturais são desenvolvidos e implementados pela inciati-
va pública e privada. Um exemplo desse comportamento responsável é o programa em 
análise nesse artigo, que consiste na substituição das sacolas plásticas pelas sacolas 
ecológicas ou retornáveis.

O objetivo geral deste artigo consistiu em descrever as perspectivas dos idealizadores e a re-
ação da população a respeito do programa de extinção do uso das sacolas plásticas e a utili-
zação das sacolas retornáveis/ecológicas nos estabelecimentos comerciais de Tunápolis/SC. 

A visão dos idealizadores ao se implantar o programa de sacolas retornáveis estava relacio-
nada a conscientizar a população para adotar medidas que viessem a amenizar a poluição 
e consequentemente diminuir a produção de lixo. Os idealizadores estavam conscientes de 
que haveria resistência da população ou pelo menos por parte dela, embora a população 
indicasse compreender a necessidade de implantar tais medidas a fim de estabelecer o 
início de um desenvolvimento regional sustentável.

O estudo evidenciou o papel da municipalidade no trabalho de conscientização do uso 
das sacolas ecológicas, observando a realização de palestras para idosos, atividades nas 
Escolas de Ensino Fundamental e Médio para fomentar a adesão dos estabelecimentos 
comerciais e da população.

Em relação às entrevistas com os munícipes, conclui-se que os entrevistados estão cons-
cientes dos danos ambientais causados pelas sacolas plásticas, mas que tal consciência 
ainda não se reflete nos hábitos de grande parte dos respondentes, ao que tange ao uso 
das sacolas ecológicas.
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No que se refere à atitude ambiental individual, percebe-se que muitas vezes as ações di-
árias não são condizentes com o discurso adotado. Os respondentes, de um modo geral, 
demonstram que a conscientização está diretamente relacionada com a obrigatoriedade do 
uso das sacolas retornáveis.

Cabe ressaltar, que um número considerável de não adesão ao programa diz respeito ao 
comportamento dos estabelecimentos comerciais em insistir na oferta de sacolas plásti-
cas. Conclui-se também, que os resultados poderiam ser mais auspiciosos se as empresas 
observassem a ideia como estratégia sustentável, e não ao contrário, usando a distribuição 
de sacolas plásticas como diferencial competitivo. 

Uma lacuna a ser destacada se refere aos hábitos dos jovens, uma vez que se mostraram 
os mais resistentes na adoção da ideia. Ao mesmo tempo, na população idosa, mostrou-se 
mais propensa, o que pode ser motivado pelos incentivos e trabalhos de conscientização 
realizados pelo poder público municipal, aproveitando os encontros de idosos promovidos 
na cidade e interior do município. 

Infere-se que o uso das sacolas depende da formação de um hábito, uma vez que nas pri-
meiras semanas da implantação do programa as pessoas demonstraram mais resistência 
em levar a sacola ecológica ou retornável. Contudo, ao longo dos meses, tal atividade pa-
rece estar se tornando um hábito. Por fim, cabe salientar que pequenas ações com vistas 
no desenvolvimento sustentável local, podem refletir positivamente no desenvolvimento 
sustável global.

Torna-se necessário destacar algumas limitações deste trabalho, pois ele reflete os resulta-
dos de um estudo de caso único. Destarte, os resultados ora apresentados não devem ser 
tomados como certos e generalizáveis. A aplicação de outros métodos de coleta e análise 
de dados como uma etnografia poderia corroborar tornando estes resultados mais fidedig-
nos. Tal proposta fica como sugestão para trabalhos futuros. 

Vale ressaltar que o programa continua em desenvolvimento. Iniciou-se em passos largos 
e, no futuro, parece possível se fazer uma comparação de resultados. Da mesma forma, 
sugere-se a implantação deste programa em outras localidades ou municipalidades para 
corroborar e fortalecer os resultados acerca de ações locais de sustentabilidade.
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Resumo: A presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar o impacto do endivida-
mento da estrutura de capital do grupo Guararapes Confecções S/A, compreendida no período 
de 2009 a 2010, procurando evidenciar os indicadores de endividamento e rentabilidade advin-
dos dos planos de ações de Marketing que influenciaram nas decisões da estrutura de capital 
do grupo no período estudado. A estrutura de capital é um tema bastante complexo nas toma-
das de decisões financeiras no mundo corporativo, pois seu caráter diz respeito à origem dos 
financiamentos das operações empresariais, a qual ela está incluída nas discussões relativas à 
perenidade da empresa no mercado. Para atender ao propósito deste estudo, adotaram-se os 
seguintes critérios metodológicos: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa descritiva, a pesquisa 
documental, além de um estudo de caso. Pelos resultados obtidos, verificou-se que, no âmbito 
geral, o grupo Guararapes formulou inúmeras estratégias de Marketing, investiu fortemente em 
suas operações, implantação de tecnologia e a expansão e remodelação da sua controlada, a 
lojas Riachuelo. Entretanto, foi a partir do terceiro período de 2009 que o grupo fez uso de um 
empréstimo de valor de R$ 442,7 milhões relativos aos exercícios dos anos de 2008, 2009 e 
2010. Assim, essa linha de crédito evoluiu de modo bastante significado a estrutura de capital da 
Guararapes e, como consequência, aumentou o valor da empresa no mercado acionário.

Palavras-chaves: Estrutura de capital. Alavancagem. Valor da empresa.

AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF DEBT IN CAPITAL 
STRUCTURE OF GUARARAPES GROUP: A CASE 
STUDY IN THE PERIOD 2009 TO 2010

Abstract: This research was developed in order to analyze the impact of debt capital structure of 
the Guararapes Clothing S/A Group, included in the period 2006 to 2010, it intend to show debt 
ratios and profitability arising out of action plans to Marketing influence the decisions of the capital 
structure of the group during the studied period. The capital structure is a complex rather issue 
in making financial decisions in the corporate world, because its features concern the source of 
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financing of business, which it is included in discussions on the sustainability of their market. To 
meet the purpose of this study we adopted the following methodological criteria: bibliographic re-
search, descriptive research, documentary research and a case study as the most relevant to pro-
vide an expansion on the horizon of the research. From the results, it was found that, in general, 
the group made numerous Guararapes marketing strategies, invested heavily in their operations, 
technology deployment and expansion and remodeling of its subsidiary, Riachuelo stores. Howe-
ver, it was from the third quarter of 2009 that group made use of a loan value of $ 442.7 million 
for the financial year of 2008, 2009 and 2010. Thus, this line of credit has evolved significantly the 
capital structure of Guararapes and, consequently, increased the company’s value in the stock 
market. 

Keywords: Capital structure. Leverage. Value of the company.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, o cenário empresarial está inserido em um ambiente mutante, originado de 
transformações panorâmicas social, cultural, financeiro, econômico, político e tecnológico, 
decorrentes do advento da globalização no mundo dos negócios. Esses acontecimentos 
geraram uma grande preocupação para os gestores da organização, pois para acompa-
nharem esse fluxo de mudanças, tiveram que repensar no seu modo de atuar, procurando 
mecanismos cada vez mais eficazes para enfrentarem o grande mercado competitivo exis-
tente e garantirem a continuidade das suas atividades operacionais. Esses eventos tiveram 
como efeito uma série de transformações no fluxo de recursos do mercado financeiro, ao 
qual gerir uma empresa se tornou um desafio crescente.

Pelo exposto, a estrutura de capital está incluída como sendo um dos principais temas da 
área de finanças corporativas, pois ela está relacionada às principais questões na tomada 
de decisão relativa à permanência da empresa no mercado. Esse é um assunto que gera 
vários estudos sobre a busca do endividamento perfeito ou ideal. Assim, há controvérsias 
sobre este argumento. A estrutura de capital é uma questão que tem gerado opiniões diver-
gentes. Nesse sentido, faz-se necessário a argumentação das seguintes hipóteses: 

A elevação do endividamento aumenta a rentabilidade da empresa;

A estrutura de capital da empresa se dá em função dos recursos internos e depois externos 
(teoria de Pecking Order).

A estrutura de capital é um tema bastante complexo nas tomadas de decisões financeiras, 
pois seu caráter diz respeito à origem dos financiamentos das operações de uma empresa. 
Esses financiamentos podem ser oriundos de capital próprio e de capital de terceiros. Duas 
grandes correntes teóricas são polarizadas no estudo de estrutura de capital devido as suas 
contribuições que envolvem o tema: a teoria tradicional ou convencional, advogada prin-
cipalmente por David Durand (1952) e a teoria proposta por Franco Modigliani e Merton 
Howard Miller (1958), que ficou conhecida na teoria de finanças como a teoria de M&M. 
Entretanto, vale ressaltar que nenhuma dessas abordagens tem considerado consistência 
nos custos associados à adequação da estrutura de capital como fator determinante para 
a decisão a respeito da estrutura de capital da empresa. Junqueira et al. (2010, p. 24) co-
menta que elas “São estabelecidas, contudo, significativas associações entre alavancagem 
financeira e nível de investimento.” Assim, esta pesquisa também abordará os conceitos 
de alavancagem e seus graus, devido as empresas optarem pelo nível de alavancagem ao 
qual é medido para fins estratégicos.



113

Em suma, a alavancagem poderá produzir efeitos positivo ou negativos sobre o patrimônio 
líquido da empresa. Por isso, a estrutura de capital que gera lucros para os proprietários da 
empresa deve atribuir uma maior atenção ao retorno e ao risco ao qual é incorrida e, assim, 
procurar um nível de endividamento ideal para gerar riquezas. Este nível é conhecido como 
o ponto que a empresa atingiu a sua estrutura ótima de capital. Desta forma, o problema de 
pesquisa é responder a seguinte pergunta: Quais as alternativas de estrutura de capital vi-
áveis que o gestor financeiro do grupo Guararapes Confecções S/A utilizou para maximizar 
o valor da organização no mercado no decorrer do período de 2009 a 2010? Pelo exposto, 
esta pesquisa tem por objetivo analisar o impacto do endividamento na estrutura de capital 
do grupo Guararapes Confecções S/A, no período compreendido entre 2009 a 2010.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ESTRUTURA DE CAPITAL
O atual panorama empresarial, reflexo das mudanças da globalização desde o início da dé-
cada de 90, gerou um cenário incerto com um rápido avanço tecnológico e transformações 
sociais, políticas e econômicas, onde o mercado se tornou mais complexo, competitivo e 
orientado para a qualidade e a satisfação das necessidades do cliente que está, cada vez 
mais, seletivo e exigente. Essas novas exigências impuseram às organizações a necessida-
de de buscarem, incessantemente, pela minimização dos custos, maximização dos lucros 
e encontrarem alternativas que possibilitem a adequação, a evolução e até mesmo a sobre-
vivência no mercado (VIEIRA, 2008). Nessa lógica, a estrutura de capital é um dos temas 
centrais na teoria de finanças corporativas, pois seu caráter geral, diz respeito às decisões 
relativas à perenidade das organizações.

2.2. ESTRUTURA DE CAPITAL ÓTIMA
A busca pela estrutura de capital ótima para as empresas é um assunto bastante complexo 
e instigante, e tem gerado vários estudos sobre o endividamento ideal, cujos resultados fo-
ram bastante proveitosos. Houve estudos contraditórios a respeito da estrutura de capital. 
“Alguns estudiosos argumentavam que as mudanças na estrutura de capital não afetam 
o custo de capital e outros sustentam justamente o contrário” (BATISTA, et al., 2005, p. 
2277). É o caso de M&M, em 1958, que afirmaram em seus estudos que, num mundo 
hipotético sem juros de imposto de renda e sem ocorrer a falência, mudanças na estrutura 
de capital não alteram o valor de uma empresa devido à utilização de recursos financeiros 
serem compensatórios por estarem mais baratos, pelo o aumento da ação ordinária.

Logo depois de muitas contestações nas suas teorias restritivas das hipóteses subja-
centes do seu modelo, em 1963, M&M o aperfeiçoou introduzindo a taxa de imposto de 
renda e o conceito de risco de insolvência. Assim, eles admitiram que a alavancagem 
financeira, até determinado momento, gera uma taxa menor de desconto em um maior 
valor para a empresa.

De acordo com Machado (2009, p. 17), “Uma visão comum na teoria de finanças é que o 
valor de uma empresa é maximizado quando o seu respectivo custo de capital é minimiza-
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do.” Definindo o valor de uma empresa (V) e se utilizando de um modelo de avaliação com 
um crescimento zero, é escrita à equação a seguir:

) V = LAJIR x (1 – T) = NOPAT (1
  ra ra

Onde:

V = valor da empresa

T = taxa do imposto de renda

ra = custo médio ponderado de capital

NOPAT = lucro operacional, depois do imposto de renda, que é o lucro operacional líquido 
disponível para pagamento aos credores e acionistas, em inglês: Net Operating Profit After Tax.

Ao admitir que o LAJIR é constante, consequentemente, o valor da empresa (V) é maxi-
mizado com a minimização do custo médio ponderado de capital (ra). Então, Brigham & 
Houston (1999, p. 461) afirmam que “[...] a estrutura ótima de capital é aquela que maxi-
miza o preço das ações da empresa, a qual geralmente requer um índice de endividamento 
mais baixo que aquele que maximiza o LPA esperado.”

Segundo Machado (2009) e Gitman (2010), existem três funções de custo que estão ex-
pressas como função da alavancagem financeira medida por um índice de endividamento 
(empréstimos sobre os ativos totais). São as funções: o custo do capital de terceiros (ri), 
o custo de capital próprio (rs) e o custo médio ponderado de capital (CMPC). Estas três 
funções de custos são verificadas na figura 1 a seguir:

Figura 1: Custos de capital e estrutura de capital ótima.
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Fonte: Adaptado de Gitman (2010, p. 492).

O CMPC é resultante do custo de capital de terceiros (ri) e do custo de capital próprio (rs) 
da empresa. Conforme é visualizado na figura 1, no momento em que uma empresa troca o 
capital próprio (rs) por capital de terceiros (ri), o custo médio ponderado de capital (CMPC) 
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diminui devido ao custo de capital de terceiros ser menor que o custo de capital próprio (ri 
< rs). Conforme o crescimento do índice de endividamento, os custos de capital de terceiros 
e do capital próprio utilizados pela empresa aumentam, ao qual, consequentemente, origina 
um aumento do ra, conforme é visualizado na figura 1, depois do ponto M. Sob a visualização 
em forma de U, esse aumento deriva em uma função de custo médio ponderado de capital.

O custo de capital de terceiros (ri) aumenta de forma lenta (devido ao seu benefício fiscal) 
com a alavancagem que é a favor para os credores em forma dos seus pagamentos pelo 
risco crescente incorrido na empresa. Já o custo de capital próprio (rs) aumenta de forma 
mais rápida com a alavancagem financeira, devido a ele ser mais oneroso do que o capital 
de terceiros. Gitman (2010, p. 492) corrobora que “O custo de capital próprio aumenta 
porque os acionistas exigem maior retorno à medida que a alavancagem aumenta, para 
compensar o grau mais elevado de risco financeiro.” Logo, a estrutura ótima de capital é 
atingida quando a maximização do valor (V) e quando o custo médio ponderado de capital 
(ra) está em seu nível mínimo. A seguir, será evidenciado graficamente esse comportamen-
to para um melhor entendimento na figura 2:

Figura 2: Valor e estrutura de capital ótima.
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Fonte: Adaptado de Gitman (2010, p. 492).

Como é demonstrado na figura 2, o ponto M é exatamente o nível do custo médio pon-
derado de capital mínimo, ou seja, o ponto em que o volume ideal de endividamento ou 
utilização de capital de terceiros provocou uma alavancagem financeira ótima e, conse-
quentemente, a estrutura de capital ótima da empresa.

Em suma, quanto mais o custo médio ponderado de capital da empresa diminuir, maior 
será o abatimento ou desconto entre o custo de um projeto e o seu retorno, em ou-
tras palavras, a minimização do custo médio ponderado de capital propicia um retorno 
maior para os proprietários da empresa, pelo risco em que estão incorridos, fazendo 
com que a sua administração opte por um número maior de projetos lucrativos, oca-
sionando uma maximização no valor de mercado da empresa. De forma realista, não 
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existe uma forma prática para calcular a estrutura ótima de capital, pois há inúmeros 
fatores, com suas respectivas causas distintas, que incorrem nas decisões de estrutura 
de capital (MACHADO, 2009). 

Isso acontece devido à estrutura de capital se comportar de forma dinâmica, conforme foi 
supracitado, e não se acomodar em um único ponto, pois existem fatores, tanto internos 
quanto externos, que influenciam na tomada de decisão a respeito da melhor estrutura de 
capital que se adéque à realidade operacional da empresa. Alguns desses fatores são des-
critos na tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Fatores importantes a serem considerados na tomada de decisões sobre a estrutura de capital.

Preocupação Fator Descrição

Risco econômico
Estabilidade da 
receita

Empresas com receitas estáveis e previsíveis podem adotar 
com maior segurança estruturas de capital altamente 
alavancadas do que outras cujos padrões de receita 
de vendas sejam mais voláteis. Empresas com vendas 
crescentes tendem a se beneficiardo acréscimo de dívidas, 
colhendo os benefícios da alavancagem financeira, que 
amplifica o efeito desse crescimento.

Fluxo de caixa

Ao considerar uma nova estrutura de capital a empresa deve 
concentrar-se em sua capacidade de gerar os fluxos de caixa 
necessários para atender as suas obrigações. Qualquer 
alteração da estrutura de capital deve encontrar respaldo em 
projeções de caixa que reflitam a capacidade de serviço da 
dívida (e das ações preferenciais).

Custos de agency
Obrigações 
contratuais

A empresa pode estar contratualmente limitada quanto aos 
tipos de fundos que é capaz de levantar. Por exemplo, ela 
pode estar proibida de emitir mais dívidas, a menos que 
os direitos dos titulares dessa dívida sejam subordinados 
ao dos titulares existentes. Também pode haver restrições 
contratuais à venda de novas ações e a capacidade de 
distribuição de dividendos.

Preferências da 
administração

Em alguns casos, a empresa impõe uma restrição interna 
ao uso de dívidas para limitar sua exposição ao risco a um 
nível tido como aceitável pela administração da empresa. 
Em outras palavras, por causa da aversão ao risco, a 
administração da empresa restringe sua estrutura de capital 
a limites que podem ou não representar o ótimo verdadeiro.

Controle

Uma equipe de administração que esteja preocupada 
com o controle pode preferir emitir dívidas em vez de 
ações ordinárias (votantes). Sob condições favoráveis de 
mercado, uma empresa que queira vender ações, pode fazer 
uma oferta preventiva ou emitir ações sem direito a voto, 
permitindo que cada acionista mantenha sua participação 
proporcional. De modo geral, é só em empresas de capital 
fechado ou ameaçadas por aquisição hostil que o controle 
torna-se uma preocupação significativa nas decisões quanto 
à estrutura de capital.
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Informação assimétrica
Avaliação externa do 
risco

A capacidade da empresa para levantar fundos rapidamente e a 
taxas favoráveis depende das avaliações externas realizadas pelos 
credores e pelos responsáveis pelos rating de obrigações. Deve-se 
considerar o impacto das decisões de estrutura de capital tanto 
sobre o valor da ação quanto sobre as demonstrações financeiras 
obrigatórias com base nas quais credores e agências de rating 
avaliam o risco da empresa.

Oportunidade

Às vezes quando as taxas de juros estão baixas, o 
financiamento com capitais de terceiros pode ser mais 
atraente; quando elevadas, a venda de ações pode ser mais 
interessantes. Às vezes é impossível obter dívidas, ou capital 
próprio, sob condições aceitáveis. As condições econômicas 
gerais – especialmente as do mercado de capitais – podem, 
portanto, afetar de forma significativa as decisões de 
estrutura de capital.

Fonte: Gitman (2010, p. 499).

Vale salientar que, a estrutura que proporciona a maximização do valor da empresa e, con-
sequentemente, gerar riquezas a seus proprietários, deve incluir o binômio risco e retorno 
e, assim, encontrar o nível de retorno que deve atingir para gerar riquezas pelo risco ao 
qual é incorrida à empresa.

3. METODOLOGIA

3.1. TIPO DE PESQUISA
Para atender ao propósito deste estudo de identificar o impacto do endividamento na estru-
tura de capital do grupo Guararapes Confecções S/A, no período de 2009 a 2010, adotaram-
-se os seguintes critérios metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pes-
quisa documental e um estudo de caso como sendo as mais relevantes para constituir um 
arcabouço conceitual e, assim, proporcionar uma ampliação no horizonte da investigação.

Quanto à abordagem do problema, a metodologia empregada foi a pesquisa quantitativa. 
Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 5), o enfoque quantitativo utiliza a coleta e 
a análise dos dados “[...] para responder às questões de pesquisa e testar as hipóteses 
estabelecidas previamente, e confia na medição numérica, na contagem e frequentemente 
no uso de estatística para estabelecer com exatidão os padrões de comportamento [...].” 
Logo, a utilização desse método neste estudo seleciona uma ideia, que transforma em uma 
ou várias questões relevantes da pesquisa, com a finalidade de medir com precisão as 
variáveis abordadas.

3.2. ESTUDO DE CASO
O estudo de caso tem como finalidade buscar descobrir algo com observação minuciosa 
de certo indivíduo ou população. Assim sendo, Gil (2010, p. 37) corrobora que esta pes-
quisa “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 
que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” Nesta ótica de pensamento, esta 
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pesquisa é configurada no estudo de caso do grupo Guararapes Confecções S/A, compre-
endido no período entre 2009 a 2010, com vista a estudar a sua conjuntura financeira e 
procurar detalhar os indicadores de endividamento e rentabilidade causados pelos planos 
de ações do Marketing, como também as suas causas e efeitos, que influenciaram na to-
mada de decisão em relação à escolha da melhor estrutura de capital para a empresa no 
período abordado.

3.3. TRATAMENTO DOS DADOS
Em primeira instância, foi feita uma coleta e seleção dos dados sob a forma de resultados 
trimestrais em que estão contidos neles os balanços patrimoniais (BP) e demonstração do 
resultado do exercício (DRE’s), oriundos do site do grupo Guararapes S/A (www.riachuelo.
com.br), no período compreendido entre 2009 a 2010. Depois, foram feitos os cálculos dos 
graus da alavancagem, tanto operacional quanto financeira. Por fim, foi calculado o valor 
da estrutura ótima de capital. Em seguida, esses dados foram tratados numa planilha do 
software da Microsoft Office Exel.

Na fase da análise, procurou-se identificar quais ações de Marketing foram feitas, no de-
correr do período, para um melhor detalhamento das soluções encontradas para propiciar 
um aumento substancial na rentabilidade do grupo Guararapes Confecções S/A, através 
da utilização de endividamento junto aos credores ou não. Assim, respaldados com esses 
resultados, a fase interpretativa deste estudo foi realizada com o intuito de procurar des-
crever a real situação financeira da empresa no período supracitado, baseando-se nos ob-
jetivos e no tema da pesquisa. Nesse sentido, Andrade (2001) advoga que a interpretação 
procura um sentido mais amplo nas respostas, pois ela estabelece uma rede de ligações 
entre os resultados da pesquisa, visando à comprovação das afirmações antes de serem 
aceitas como fato.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Visando buscar respostas para os problemas propostos, inicia-se esta análise com a organi-
zação, classificação e tabulação dos dados que foram extraídos dos BP’s e DRE’s do grupo 
Guararapes Confecções S/A, compreendidos entre o período de 2006 a 2010, sendo que o 
grupo se utiliza dos seus resultados trimestralmente no decorrer de cada ano subsequente, 
pois estes estão disponíveis no site do grupo Guararapes (www.riachuelo.com.br/ir/).

4.1. ANÁLISE DO GRAU DE ALAVANCAGEM 
OPERACIONAL (GAO)
A tabela 2 demonstra que no ano de 2009, três de seus quatro trimestres foram alavanca-
dos operacionalmente, Todavia, o resultado obtido no terceiro período de 2009 (3T09) al-
cançou um resultado negativo em seu GAO, com o valor de -1,76, ou seja, o valor do seu 
GAO foi menor que 1 (GAO < 1)
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Tabela 2: Resultados trimestrais do GAO do grupo Guararapes Confecções S/A do ano de 2009.

Trimestres GAO 2009

1T09 2,06 Investimento do grupo totalizaram R$ 900 mil;

2T09 5,98

Relançamento da marca Pool no dia dos namorados;

Aquisição de novos equipamentos expositores;

Investimentos na inauguração do 3º piso do Shopping Midway Mall;

Inauguração de três novas lojas;

3T09 -1,76
Concentração dos esforços do grupo na divulgação da nova estratégia de marketing 
e por isso não fez investimentos em tecnologias para as suas operações;

4T09 2,16
Investimentos na nova coleção exclusiva desenvolvida e assinada por Ivete Sangalo; 
Implementação do módulo do sistema de gestão da Oracle.

Fonte: Próprios autores, 2012.

Esse fato foi devido esse terceiro período ser caracterizado pela chegada, a partir de agos-
to, dos produtos com as tendências da coleção primavera/verão e, assim, o grupo concen-
tra os seus esforços na divulgação da nova estratégia de Marketing e não fazendo muitos 
investimentos em tecnologias para as suas operações, pois já foram feitos nos trimestres 
passados. Com o portfólio de marcas próprias cada vez mais sólidas, um mix de produtos 
foi formado de acordo com o posicionamento das mesmas. Tal estratégia viabilizou o tra-
balho de mais de uma tendência no lançamento da coleção com o objetivo de manter a di-
versidade de produtos e de temas e, assim conquistar clientes com diferentes estilos. Além 
de impulsionar as vendas, a nova estratégia de marketing trouxe a Riachuelo da quinta para 
a segunda colocação do “TOP OF MIND 2009”.

Tabela 3: Resultados trimestrais do GAO do grupo Guararapes Confecções S/A do ano de 2010.

Trimestres GAO 2010

1T10 1,41 Aquisição do programa SAS no valor de R$ 1,6 milhão;

2T10 1,12
Implementação do programa SAS para o aprimoramento dos sistemas de Behavior Score 
e Credit Score;
Investimento em tecnologia de ponta no valor de R$ 4,9 milhões;

3T10 -0,73
Maior direcionamento de recursos para a campanha de marketing na busca de estilistas 
renomados para desenvolverem coleções exclusivas para democratizar a moda;
Reformulação do quadro de colaboradores em função do maior número de lojas;

4T10 3,26

Aumento de custo de produção em consequência da contratação de costureiras para 
adequar a produção à expansão do varejo;

Aquisição de equipamentos para nove novas lojas;

Fonte: Próprios autores, 2012.

Nos resultados do ano de 2010, expostos na tabela 3, três dos seus quatro trimestres 
obtiveram uma alavancagem operacional. No quarto trimestre do ano de 2010 ocorreu 
investimento na alteração completa no visual arquitetônico e no visual merchandising das 
lojas. O grupo buscou aumentar a variedade em exposição através de maior diversidade de 
modelos por m2 de área de vendas. Para isso, os equipamentos tradicionalmente utilizados, 
adequados para um modelo de grande quantidade de estoque, precisaram ser redesenha-
dos e substituídos para proporcionar uma exposição mais ampla dos mais de 20 mil novos 
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modelos anualmente desenvolvidos pela campanha. Houve também a inauguração de mais 
nove lojas. No período de Janeiro a dezembro de 2010, os investimentos do grupo em 
ativos fixos atingiram R$ 181,3 milhões.

4.2. ANÁLISE DO GRAU DE 
ALAVANCAGEM FINANCEIRA (GAF)
A figura 3, a seguir, irá evidenciar o resultado obtido no GAF do grupo Guararapes Confec-
ções S/A, compreendido entre o período de 2009 a 2010.

Figura 3: Resultados trimestrais do GAF do grupo Guararapes Confecções S/A no período de 2006 a 2010
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Fonte: Próprios autores, 2012.

No ano de 2009 os resultados do GAF dos 1T09 e 2T09 foram menores que 1 (GAF < 1) e 
dos 3T09 e 4T09 obtiveram resultados maiores que 1 (GAF > 1). Nos dois primeiros trimes-
tres deste ano, houve investimentos operacionais que estão todos detalhados no item 4.1 
da análise do GAO. Mas, nesse ano, merece um maior destaque no seu 3T09, que alcançou 
um GAF de valor 8,62, ou seja, um valor muito alto de alavancagem financeira. Tal resultado 
foi decorrente do Grupo ter apresentado ao BNDES um projeto orçado em R$ 588 milhões 
relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. Ao final do mês de outubro, foi aprovada uma 
linha de crédito de financiamento para o Grupo na ordem de R$442,7 milhões (75% do 
total), sendo R$ 393,4 milhões para a Riachuelo, R$ 31,6 milhões para a Guararapes e R$ 
17,7 milhões para o Midway Mall. No último trimestre do ano de 2009 (4T09), com GAF de 
valor 1,02, tal resultado foi decorrente da participação das vendas com juros sobre a venda 
total que passou para 14,2%.

No ano de 2010 os resultados do GAF’s em quase todos os seus trimestres foram abaixo de 
1 (GAF, 1). No 1T10, com GAF de valor 0,91, a Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 
de abril de 2010, foi aprovada a distribuição de R$ 41,5 milhões sob a forma de dividendos 



121

referentes ao exercício de 2009 na base de R$ 0,63 por cada ação ordinária e de R$ 0,70 
por cada ação preferencial. Mas, em função da sazonalidade presente no segmento de 
varejo de vestuário, o primeiro trimestre representa o menor volume de vendas em relação 
aos demais períodos do ano e, assim, o grupo teve que pagar suas despesas fixas nesse 
trimestre. No 2T10, com GAF de valor 0,34, a evolução da estrutura de capital foi um des-
taque importante desse período. O grupo encerrou o trimestre com um saldo de emprés-
timos e financiamentos de longo prazo de R$ 239,0 milhões, provenientes dos recursos 
do BNDES, mas o Grupo teve que pagar os juros referentes ao empréstimo oriundos do 
banco. Caso semelhante aconteceu no 3T10, com GAF de valor -2,37, em que a compa-
nhia continuou a receber do banco um saldo de empréstimos e financiamentos de longo 
prazo de R$ 357,4 milhões e foi nesse trimestre onde houve um grande investimento em 
sua estratégia de Marketing e nas suas operações que são melhores visualizados no item 
4.1 na análise do GAO. Como de costume, também o pagamento dos juros referentes ao 
empréstimo do BNDES. Houve também uma semelhança no seu 4T10, com GAF de valor 
1,06, com a evolução da sua estrutura de capital com recursos do BNDES com um saldo 
de empréstimos e financiamentos de R$ 389,1 milhões. Nesse trimestre, o Grupo fez um 
grande investimento operacional na sua mudança do ritmo de expansão e, como também, 
o pagamento dos juros do montante que lhe foi concebido pelo BNDES.

4.3. ANÁLISE DO VALOR DA EMPRESA
A tabela 4, a seguir, irá evidenciar o valor da empresa no mercado no período de 2009 a 2010. 

Tabela 4: Resultados trimestrais do valor do grupo Guararapes Confecções S/A
compreendido entre 2009 a 2010.

Trimestres 2009 2010

1T R$ 13.632.474,45 R$ 38.897.720,33

2T R$ 41.523.677,96 R$ 51.025.290,75

3T R$ 42.586.365,26 R$ 48.944.085,25

4T R$ 82.493.664,81 R$121.648.512,35

Fonte: Próprios autores, 2012.

Tendo em vista as complexidades geradas em torno das decisões para alcançar a melhor 
estrutura de capital para a empresa, esta denominada de estrutura ótima de capital, então o 
valor da empresa se torna a decorrência das decisões de utilização da estrutura de capital 
pelo gestor financeiro. Esses números comprovam os esforços do grupo Guararapes para 
o crescimento da sua controlada, a lojas Riachuelo, centrado no aumento do faturamen-
to por metro quadrado, com a abertura de novas lojas e a ampliação de lojas existentes 
limitadas nos últimos anos, dadas a concentração de investimentos em infraestrutura de 
suporte, como centros de distribuição (CD) e investimentos em tecnologia da informação 
(TI) para o controle operacional e de investimentos, aumentando assim, a sua eficiência 
operacional e, consequentemente, aumentando o valor da empresa no mercado acionário. 
Todas essas ações de crescimento foram supracitadas detalhadamente nas análises dos 
GAO’s e GAF’s no decorrer do período analisado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar o impacto do endividamento 
na estrutura de capital do grupo Guararapes Confecções S/A, compreendida no período 
de 2009 a 2010, procurando evidenciar os indicadores de endividamento e rentabilidade 
advindos dos planos de ações de Marketing que influenciaram nas decisões da estrutura 
de capital do grupo no período estudado.

Pelos resultados obtidos, verificou-se que, no âmbito geral, o grupo Guararapes investiu 
fortemente em suas operações de suporte através da modernização do seu parque fabril, 
na abertura dos centros de distribuição (CD’s) e a implantação da tecnologia da informa-
ção (TI) para a gestão operacional e financeira de suas operações no período abordado. A 
integração entre varejo e indústria é o grande diferencial do grupo, uma vez que o permite 
atender rapidamente às mudanças do mercado ao qual está inserido e, assim, oferecer uma 
excelente relação entre preço e qualidade para seus clientes. O grupo também está subme-
tido às regras governamentais, às pressões da concorrência, do desempenho do setor e da 
economia brasileira, dentre outros fatores referentes às decisões internas. Mas, o seu mo-
delo de negócio verticalizado, do qual há uma maior integração de toda a cadeia do grupo 
Guararapes, cujas atividades empresariais são totalmente exclusivas para dar assistência a 
sua controlada, a rede de lojas Riachuelo, permitiu que o grupo se adaptasse a essas mu-
danças no mundo da moda e, como também, garantir a continuidade das suas atividades 
operacionais. Todavia, o Shopping Midway e o Teatro Riachuelo possuem atividades inde-
pendentes, ou seja, são as únicas empresas que fazem parte do grupo Guararapes que não 
estão inclusas para dar suporte a sua rede de lojas. Tal modelo verticalizado possibilitou 
ao grupo identificar os desejos do seu público-alvo (classes C, D e E) e, assim, produzir os 
produtos adequados que atendam as suas necessidades a preços altamente competitivos 
e disponibilizá-los nas lojas Riachuelo em um curto espaço de tempo.

Visando à maior geração de resultados, o grupo Guararapes formulou inúmeras ações 
estratégicas de Marketing. Uma das mais importantes, a qual perdurou durante todo o 
percurso de espaço de tempo analisado, foi a expansão da rede de lojas Riachuelo e, como 
também, o processo de remodelação no atual conceito arquitetônico das lojas existentes. 
Tais ações buscam proporcionar o mesmo padrão de qualidade em todas as lojas da rede 
através de um formato moderno que gere uma adequada identificação de moda com seus 
clientes. Assim, essas reformas buscaram maximizar o desempenho das lojas através do 
aumento de sua produtividade, levando em consideração o período de maturação das áreas 
de vendas aumentadas.

Ao longo desse período estudado, o grupo Guararapes fez fortes investimentos em aquisi-
ções de novas máquinas para a Guararapes Confecções, bem como na construção de um 
novo galpão de produção. Para suprir a demanda de expansão da rede de lojas Riachuelo, 
foi feito um grande investimento com o sistema de gestão comercial da Oracle em 2009, 
objetivando a evolução do processo de desenvolvimento logístico e, assim, o grupo Guara-
rapes começou a agir com fortes estratégias de Marketing, contratando estilistas renoma-
dos para desenvolver coleções exclusivas e, como também, contratando pessoas famosas 
para o lançamento de filmes e comerciais de televisão. Assim, fez-se um relançamento da 
sua marca Pool em 2009 com uma cara mais moderna e foi feita uma outra estratégia de 



123

Marketing separando as coleções, fazendo com que haja um mix de produt os no interior 
das lojas para atender a todos os gostos dos seus consumidores.

Todavia, o maior impacto na estrutura de capital do Grupo Guararapes, com intuito de 
acelerar o ritmo de investimento para os próximos anos, foi causado por um projeto apre-
sentado ao BNDES orçado em R$ 588 milhões relativos aos exercícios 2008, 2009 e 2010. 
Mas, desse montante, foi aprovado 75% numa linha de crédito de financiamento para o 
grupo Guararapes no valor de R$ 442,7 milhões, ao qual foram fracionados R$ 393,4 mi-
lhões para a rede de lojas Riachuelo, R$ 31,6 milhões para a Guararapes Confecções e R$ 
17,7 milhões para o shopping Midway Mall. Sabe-se que o valor da empresa é maximizado 
quando o custo de capital é minimizado, então, devido ao custo de capital de terceiros ser 
inferior ao das demais fontes de capital e propiciar um menor risco, melhor segurança e 
rentabilidade, isso acontece em decorrência do benefício fiscal gerado pela dedutibilidade 
dos juros da dívida. Assim, essa linha de crédito evoluiu significativamente a estrutura 
de capital do grupo Guararapes e, como consequência, aumentou o valor da empresa no 
mercado acionário.

Isso comprova o que foi argumentado nas hipóteses desta pesquisa: que a elevação do 
endividamento aumentou a rentabilidade da empresa e que a estrutura de capital do gru-
po Guararapes se deu em função dos recursos internos e depois dos recursos externos, 
comprovando assim, o que advoga a teoria de Pecking Order, a qual corrobora que existe 
uma hierarquização de preferências ao uso de uma fonte de financiamento a outra, em que 
somente foi utilizada uma nova fonte de recursos quando a fonte que está sendo usada 
(autofinanciamento) se esgotou, visando financiar o seu projeto para um crescimento es-
tratégico no mercado no qual está inserido.
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Resumo: Este artigo tem como finalidade comprovar através da cronometragem a viabilidade da má-
quina de limpeza de fios, em meio ao processo produtivo na unidade pesquisada, promovendo sua 
real eficácia, nos aspectos de qualidade, e aumento de produtividade. Com os resultados obtidos 
através de monitoramento junto aos setores de produção e de qualidade, obteve-se uma redução 
real de tempo de execução da operação, onde antes na unidade tradicionalmente gastava-se  0,92 
centésimo de minuto, produzindo 65 peças/hora, com o uso da máquina o tempo de execução foi 
reduzido para 0,54 centésimo, aumentando a capacidade hora da operação para 111 peças. E tam-
bém redução expressiva de defeitos ocasionados por furos de alicates, já que a máquina conta com 
dispositivos que impedem o contato direto com a peça, executando a limpeza dos fios sem necessi-
dade de cortes ou furos. Ressaltar os aspectos positivos do qual um maior controle dos processos 
produtivos através dos estudos de tempos e métodos, pode contribuir para uma organização mais 
planejada, e produtiva. Através dos estudos de melhoria de processos, juntamente com a operacio-
nalização da máquina de limpeza de fios, minimizar os constantes defeitos em virtudes dos furos 
de alicates decorrentes do uso prolongado desta ferramenta, consequentemente evitando perdas 
financeiras ou desvalorizações ocasionadas por estas não conformidades. E finalmente utilizar 
dessas ferramentas de controle de processos para uma maior possibilidade de tomada de decisões 
gerenciais, facilitando assim a gestão no aspecto de aumento de produtividade e de definição de 
possíveis benefícios e recompensas para seus colaboradores, contribuindo para uma organização 
bem mais produtiva e com foco na qualidade de seus produtos.

PALAVRA CHAVE: Estudo de tempos. Qualidade. Produtividade.

IMPLEMENTATION OF A CLEANING MACHINE YARN IN 
PRODUCTION PROCESS OF A TEXTILE INDUSTRY

Abstract: This article has as finality proving by timing the viability of the cleaning machine yarns 
through the production process in the unit searched promoting its real efficacy, in the quality as-
pects and productivity increase. With the results obtained, through monitoring among the sectors 
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of production, and quality of the unit, obtained a reduction of real time execution of the operation, 
where before in the unit traditionally spent the time of 0.92 hundredth of a minute, producing 65 
pieces hour, using the machine the running time was reduced to 0.54 hundredth, increasing the 
hour capacity of the operation to 111 parts. Also significant reduction of defects caused by pliers’ 
holes, since the machine since the machine account with devices preventing direct contact with 
the piece, performing cleaning of the yarns without cuts or holes. To emphasize the positive as-
pects which greater control of productive processes, through the studies of production times and 
methods, it can contribute to an organization more planned, and productive. Through studies of 
process improvement, jointly with the implementation of the cleaning machine yarns minimize 
constant defects in virtues of pliers’ holes resulting from prolonged use of this tool, consequently 
preventing financial losses or devaluations incurred by these nonconformities. Finally, utilizing 
these tools of process control to a greater possibility of management decisions, making it easier 
managers in the aspect of productivity increase and definition of possible benefits and rewards 
for their employees, contributing by an organization much more productively and focusing on the 
quality of their products.

KEYWORDS: Study of methods and time. Quality. Productivity.
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1. INTRODUÇÃO
Nos primórdios dos estudos da Administração como ciência social, destaca-se o trabalho 
do americano Frederick W.Taylor, ao final do século XIX. O estudo denominado estudo de 
tempos e movimentos objetivou reduzir todo e qualquer desperdício do esforço humano.

Partindo de observações através da ferramenta, de cronometragem, onde através de leitu-
ras de medida de tempos gastos para execução das tarefas, otimizou-se os processos pro-
dutivos, melhorando assim a produtividade e por conseqüência, a qualidade dos produtos 
fabricados pela indústria. 

O objetivo deste artigo é analisar os ganhos que a indústria investigada obterá através 
da operacionalização da máquina de limpeza de fios no processo produtivo. Identificar 
as áreas onde a máquina de limpeza será implantada e mensurar o tempo padrão de 
execução da operação.

Este artigo investigou, em loco, uma problemática que permeia o cotidiano das empresas 
do ramo Têxtil: Até que ponto a adoção da máquina de limpeza de fios acoplada ao sistema 
produtivo melhora a produtividade e qualidade dos produtos fabricados?

2. METODOLOGIA
Para este tipo de ferramenta é fundamental definir objetivamente os métodos precisos, que 
se quer investigar, e ainda traçar objetivos fundamentais para o bom resultado da pesquisa 
e da análise dos resultados obtidos (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004). 

O presente artigo se classifica como uma pesquisa descritiva, pois irá descrever criteriosa-
mente os dados colhidos, objetivando as possibilidades de relação com as causas práticas 
e uma melhor interpretação dos dados analisados, contando ainda com uma abordagem 
exploratória, pois visa ao maior entendimento sobre o tema, o qual  é pouco investigado no 
meio acadêmico (GIL, 2004).

O universo contemplará os resultados apresentados através do monitoramento da máquina 
de limpeza de fios, em uma unidade fabril de uma indústria têxtil. 

Como ferramenta de coleta de dados será utilizado um relatório de cronometragem com 
observações de leituras dos tempos gastos na execução da operação de limpeza de fios, 
no método manual (com auxilio de alicates) e proposto com a utilização da máquina. E 
ainda relatórios mensais por defeitos do setor de controle de qualidade, a fim de um maior 
monitoramento de peças defeituosas, em virtude de furos com alicates.
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3. A OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MÁQUINA DE LIMPEZA DE FIOS 
NO PROCESSO PRODUTIVO 
DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL 

Segundo Martins e Laugeni (2005) Os estudos de tempos e métodos desenvolvidos por 
Frederick W. Taylor, no século XIX objetivava medir a eficiência individual dos operadores, 
utilizando-se da cronometragem, que é um dos métodos mais usados como requisito 
para estabelecer padrões para produção e para os custos industriais. E ainda buscando 
efetivamente melhoria dos processos industriais. As finalidades do estudo de tempos e 
métodos basicamente consistem em estabelecer padrões de programação e controle de 
produção, fornecimento de dados para determinação dos custos operacionais, avaliação 
de eficiências tanto da unidade fabril, quanto do operador, e ainda o balanceamento das 
linhas de produção.

Para Rocha (1996), estudo de tempos é a técnica onde se determina o tempo necessário e 
justo, para um operador normal executar uma operação de acordo com um método antes 
estabelecido. E ainda é o ato de mapear ou medir o tempo operacional. 

Existem segmentos dentro da indústria nos quais se faz necessário o uso da cronome-
tragem, tomando como base os tempos padrão, ou tempo médio. Pois com o auxilio das 
informações geradas pelo setor de engenharia de processos, é que se podem planejar 
vários aspectos dentro de uma indústria, como: a quantidade unitária produzida por ope-
rador em condições normais, base para determinação da eficiência para os operadores 
e para a unidade fabril, pagamento e previsão de mão-de-obra e auxílio na melhoria de 
métodos e processos.

A cronoanálise nasce originalmente do estudo de tempos e métodos onde o cronometrista 
segue as normas de padronização de tarefas desempenhadas por eles, determinando os 
tempos de produção das operações. Já o cronoanalista é um profissional com a visão 
macro do processo produtivo. À técnica que dá base para racionalizar os processos indus-
triais, dá-se o nome de cronoanálise, que ainda visa à melhoria dos métodos de trabalho, e 
o melhor aproveitamento dos recursos utilizados.

3.1. O SURGIMENTO DO ESTUDO DE TEMPOS 
E MÉTODOS NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS
Para as indústrias brasileiras os estudos de tempos e métodos chegaram com a expansão 
das multinacionais, e ficaram restritas as mesmas, quase que usadas timidamente, no 
inicio do século. E inviabilizando que as pequenas e médias indústrias utilizassem desses 
novos recursos, que giravam em torno de análise de métodos de trabalho, para seu próprio 
crescimento organizacional.

O método de trabalho utiliza-se de recursos centrais como a força de trabalho, e a exce-
lência nos meios de produção para se ganhar mercado. A partir de 1930 iniciou-se um 
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movimento geral de estudos para descobrir métodos simples e eficazes para execução 
de uma tarefa, através de estudos e pesquisas com análises de melhorias nos processos 
produtivos.

Para implantação de um novo método de trabalho, inicialmente deve ser realizado uma 
análise de tempos da operação a ser estudada. O analista deve cronometrar todas as opera-
ções seqüenciais que compõem a peça, para assim determinar quanto cada operador terá 
capacidade de produzir.

 Sugere-se cronometrar uma seqüência de dez ou mais ciclos, de cada operação, e ao final 
realizar sempre a avaliação de ritmo do operador, no qual permitirá ao cronometrista medir 
o esforço e a habilidade do operador.

O Tempo padrão é o tempo necessário e determinado, para um operador apto e treinado 
possuindo habilidades para executar uma operação de acordo com o método estabelecido. 
E ainda juntamente há este tempo padrão são adicionadas as tolerâncias necessárias a ope-
ração, como: fadiga, necessidades fisiológicas, e interferências originadas de maquinários.

O Tempo normal é o tempo no qual o analista usa o cronômetro (centesimal) e mede o 
tempo que o operador treinado leva para a execução da operação, levando em conside-
ração sempre que o cronometro só permanecerá ligado enquanto o operador a executa, 
caso contrário será desligado e reiniciado, após qualquer interferência, como quebra de 
agulhas, ou de linhas.

A avaliação de ritmo é o estudo de tempo que consiste na mensuração da velocidade no 
qual o operador executa determinada operação. E assim sendo o cronoanalista observará 
o operador executando as operações e fará uma comparação com o tempo padrão daquela 
operação para assim definir uma avaliação de ritmo precisa (CARVALHO, 2005).

3.2. PRODUTIVIDADE E QUALIDADE COMO 
INDICADORES DE DESEMPENHO
A administração da produção é um conjunto de componentes responsáveis por transfor-
mação de insumos em produtos ou serviços acabados, em uma organização. No processo 
produtivo de uma organização é preciso ficar atento nos indicadores de desempenho que 
são produtividade, capacidade, qualidade, velocidade de entrega, flexibilidade e velocidade 
do processo produtivo. E principalmente a análise de métodos de trabalho visando seu 
crescimento organizacional (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).

Para Martins e Laugeni (2005) produtividade é na realidade a capacidade dos fatores de 
produção para se criar o produto. E conhecer a capacidade produtiva de uma organiza-
ção é de grande importância para o seu crescimento, pois é através dela que os gestores 
quantificam as possibilidades de produção e a partir disso tomam decisões gerenciais do 
processo produtivo.

A qualidade é denominada um diferencial, se o cliente final recebe produtos de alta quali-
dade aliado a agilidade, conseqüentemente estes aspectos positivos gerarão maior valor ao 
produto perante o mercado. Podendo assim dizer que a qualidade impulsiona a produtivi-
dade (GAITHER; FRAIZER 2007). 
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3.3.  O NOVO MÉTODO DE TRABALHO: 
A MÁQUINA DE LIMPEZA DE FIOS
A partir da identificação de possíveis gargalos no que diz respeito à operação manual de 
limpeza de fios (limpeza de ponta de linhas), e mediante várias buscas por algo inovador 
que atendessem a esta necessidade, desenvolveu-se um novo método, utilizando-se de 
uma nova tecnologia, ou seja, de uma máquina especializada para tal operação, a máquina 
de limpeza de fios.

Surgindo então a necessidade de investigação de sua viabilidade, em meio ao processo 
produtivo na unidade pesquisada. Com a operacionalização da máquina de limpeza de fios 
deseja-se observar potenciais ganhos em vários aspectos dentro do processo produtivo, 
tais como: redução de espaços com arranjos físico dos setores de produção, qualidade dos 
produtos, e aumento de produtividade.

Para a execução da operação de limpeza de fios (limpeza de ponta de linhas) se faz ne-
cessário o uso de um alicate de tecelão. E é quase que inevitável que não haja um grande 
número de peças defeituosas em virtude de furos, geradas por esse manuseio constante. 
Com isso esses tipos de defeitos passaram a fazer parte do cotidiano dentro da unida-
de fabril, conseqüentemente gerando perdas de faturamento, já que as peças produzidas 
passavam a sofrer algumas desvalorizações, em virtude dos furos e a serem vendidas por 
preços abaixo do mercado. Mas com o uso da máquina de limpeza de fios este problema 
seria extinto definitivamente, pois a mesma possui um dispositivo de sucção, juntamente 
com lâminas, protegidas por uma espécie de pente que evita o contato direto com a peça 
suja, acabando assim de vez com os furos. A peça ficaria intacta, bastaria apenas a opera-
dora encostar a peça e os locais onde se encontra os restos de linhas, e imediatamente é 
sugada e cortada, sem nenhum tipo de cortes ou furos. Isso reduziria o número de defeitos 
gerados por furos de alicates no processo produtivo.

E com relação ao fator produtividade, utilizamos de algumas ferramentas típicas de me-
lhoria de processos e estudos de tempo, como a cronometragem e a cronoanálise, pela 
sua grande contribuição em meio aos processos produtivos têxteis. Com base na opera-
cionalização da máquina de limpeza de fios, desenvolveu-se um novo método de trabalho, 
adequando, e treinando as operadoras para uma nova realidade, a adoção de uma máquina 
automatizada para a execução de uma operação antes manual. 

Após várias análises junto aos setores de produção, desenvolveu-se um melhor método, 
e posteriormente realizada uma coleta de dados através de uma cronometragem, e em se-
guida elaborado um relatório de estudo de tempos, ou relatório de balanceamento. Houve 
ainda um estudo de adequação e ergonomia com as operadoras juntos ao setor de saúde 
e segurança do trabalho (SESMT) da unidade fabril, levando em consideração a saúde e o 
bem estar das operadoras na execução da operação, no intuito de identificar se há viabi-
lidade quanto ao uso da máquina de limpeza de fios no que diz respeito aos aspectos de 
segurança e ergonomia, e estes, portanto deram parecer favoráveis.

3.4. DESCRIÇÃO DO MÉTODO ATUAL
A operação de limpeza de fios é executada em uma mesa com o auxilio de um alicate apro-
priado (tecelão) e uma base em cano de PVC. Onde a operadora pega a peça pelo avesso, 
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colocando-a sobre a base em PVC, vestindo a mesma, e com o uso do alicate de tecelão lim-
pa o resto de linhas que sobram após ser costurada, ao final a peça é retirada já pelo direito. 

3.5. DESCRIÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 
Com o uso da máquina de limpeza de fios, onde a operadora pega a peça com resto de 
linhas, aproximando-a da parte da cabeça da máquina, onde existem lâminas com dis-
positivos de sucção, e pentes encostando a parte que contém pontas de linhas executa a 
retirada dos fios.

4. ANÁLISE DOS DADOS
Com o uso da máquina de limpeza de fios, a título de adaptação houve a necessidade de 
um monitoramento minucioso em meio ao processo produtivo, para confrontar sua real 
viabilidade. Fazendo a análise comparativa dos gráficos de defeitos dos anos de 2011 e 
2012 e dos relatórios de balanceamento onde foram considerados os mesmo índices de 
defeitos percebeu-se um aumento de sua capacidade produtiva, a redução no tempo de 
processo, e ainda uma redução nos índices de defeitos, principalmente em relação ao uso 
de alicates. Para se ter uma capacidade produtiva melhor gerenciada depende de vários 
fatores sendo um deles um maior controle de seus processos industriais e através de um 
monitoramento constante, principalmente quando suas tarefas são bem definidas e padro-
nizadas, tornando-as mais eficazes (CORRÊA, 2009).
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Planilha 1.Relatório de balanceamento(Método atual)

M1 frente/traseiro unir 1º ombro

pregar renda no traseiro

preg. renda parte inferior da blusa frent./tras. Lado Esq.

Overlock

Overlock

Overlock

Montagem

Preparação

PROJETO REFERÊNCIA

13302 B0907 RT01
RT01

16/08/2011
16/08/2011

DATASEQUÊNCIA OP.
SYSTÊXTIL

Balanceamento

Jornada de Trabalho

DATA

515

Item Partes

Resumo Real Qtd. Dadas Nec. Tempo Min. Capacidade Balanceado

Customização

Dados

Mão obra dada

Tempo padrão minuto

Capacidade

24

203

7,11

Cálculo

Parte Descrição

% Classe TP 80 %

162

1391

Meta Hora

Meta ADM

%

Fab. 23

Fam. 70

Descrição Máquina Tempo Min. Cap. Hora Nec. Pes.% Nec. Pes.80% Qtd. Dadas Cap. Hr Bal

0,27

0,51

0,52 1,33

1,40

1,41 1

109

115

11,49

115

1090,55

0,59

0,32

0,59

0,66

0,78

0,62

0,38

0,40

0,92

Overlock

Galoneira

Overlock

Overlock

Overlock

Galoneira

Galoneira

Reta

Reta

Manual

unir 2º ombro

pregar vivo no decote

pregar vivo nas cavas

rebater vivo nas cavas

fechar lateral

bainha da barra

preparar e pregar etiqueta

travetar (4)

inspeção final

rebater vivo no decote

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

traseiro

traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

P1

RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO FAMÍLIA 0070

P2

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

222

Reta

9 9

9

28 21 7,00 7,11 100% 8 177

3 11%

50%

26%

13%

77

17

32

65

692

153

193

261

231

153

193

196

3,54

0,78

1,87

0,924 3

6 6

6

0

0

1

Overlock

Galoneira

Manual

117

101

187

101

90

76

96

157

150

65

0,73

1,38

1,60

0,87

1,60

1,80

2,13

1,69

1,03

1,08

2,49

222

117

202

187

202

180

152

192

157

300

195

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

3

0,69

1,30

1,51

0,82

1,51

1,69

2,01

1,59

0,97

1,02

2,35

Fonte: Unidade pesquisada/Novembro-2012

Conforme planilha 1 de relatório de balanceamento acima, onde a operação limpeza de fios 
manual tem o tempo padrão de 0,92 centésimo, ou seja, 65 peças por hora,sendo neces-
sárias 3 operadoras na execução da operação.E ainda tomando como base um modelo de 
peça básica,como a que está na planilha, seu tempo total de processo seria de 7,11 mi-
nutos ,e com uma  meta diária de 1391peças.Este è o tempo padrão atual da operação há 
anos na unidade fabril pesquisada,onde este processo é utilizado de maneira ainda arcaica 
mediante as outras indústrias do ramo de confecção do qual já se utilizam de novas tecno-
logias em seu processos industriais como o uso da máquina de limpeza de fios.
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Planilha 2. Relatório de balanceamento (Método proposto)

M1 frente/traseiro unir 1º ombro

pregar renda no traseiro

preg. renda parte inferior da blusa frent./tras. Lado Esq.

Overlock

Overlock

Overlock

Montagem

Preparação

PROJETO REFERÊNCIA

13302 B0907 RT01
RT01

16/08/2011
16/08/2011

DATASEQUÊNCIA OP.
SYSTÊXTIL

Balanceamento

Jornada de Trabalho

DATA

515

Item Partes

Resumo Real Qtd. Dadas Nec. Tempo Min. Capacidade Balanceado

Customização

Dados

Mão obra dada

Tempo padrão minuto

Capacidade

24

214

6,73

Cálculo

Parte Descrição

% Classe TP 80 %

171

1468

Meta Hora

Meta ADM

%

Fab. 23

Fam. 70

Descrição Máquina Tempo Min. Cap. Hora Nec. Pes.% Nec. Pes.80% Qtd. Dadas Cap. Hr Bal

0,27

0,51

0,52 1,33

1,40

1,49 1

109

115

11,57

115

1090,55

0,59

0,32

0,59

0,66

0,78

0,62

0,38

0,40

0,54

Overlock

Galoneira

Overlock

Overlock

Overlock

Galoneira

Galoneira

Reta

Reta

Manual

unir 2º ombro

pregar vivo no decote

pregar vivo nas cavas

rebater vivo nas cavas

fechar lateral

bainha da barra

preparar e pregar etiqueta

travetar (4)

inspeção final

rebater vivo no decote

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

traseiro

traseiro

frente/traseiro

frente/traseiro

P1

RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO FAMÍLIA 0070

P2

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

222

Reta

9 9

9

28 20 8,00 6,73 100% 9 178

3 12%

53%

28%

8%

77

17

32

111

692

153

193

444

231

153

193

222

3,54

0,78

1,87

0,544 2

6 6

6

0

0

2

Overlock

Galoneira

Manual

117

101

187

101

90

76

96

157

150

111

0,77

1,46

1,69

0,91

1,69

1,90

2,25

1,78

1,09

1,14

1,54

222

117

202

187

202

180

152

192

157

300

222

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

2

0,69

1,30

1,51

0,82

1,51

1,69

2,01

1,59

0,97

1,02

1,37

Fonte: Unidade pesquisada/novembro-2012

Analisando a planilha 2 de relatório de balanceamento, onde a operação limpeza de fios 
com o uso da máquina obteve o tempo padrão de 0,54 centésimo, ou seja,111 peças por 
hora,houve um ganho considerável de tempo de 0,38 centésimo,o que representaria 46 
peças a mais por operador.Com o tempo padrão da operação reduzido em 49,68% ou seja 
quase que metade do tempo atual. A peça usada como modelo neste relatório obteve um 
tempo total de processo em 6,73 minutos, e com capacidade produtiva de 1468 peças/
dia (meta diária), ou seja, com a implantação da máquina o tempo padrão da operação foi 
reduzida, e como conseqüência seu tempo de processo tornou-se mais ágil, sendo neces-
sárias apenas 2 operadoras na execução da operação.
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Gráfi co 1. Índices de defeitos 1º semestre 2011

FURO DE

ALICATE

FALHA DE

MALHA

APROV. DE

COSTURA

ERRO DE SILK

MANCHAS

JunhoMaioAbrilMarçoFevereiroJaneiro

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Índices de defeitos 1º semestre 2011

Fonte: unidade pesquisada Novembro-2012

Visualizando o gráfico de defeitos no primeiro semestre de 2011 percebemos o quanto a 
unidade fabril tem números expressivos no que diz respeito a peças danificadas por furos 
de alicates. Pois dentre os defeitos enumerados durante a pesquisa os furos com alicates 
apresentaram altos índices gerando picos de 27%,fator preocupante  para uma unidade 
que tem um volume  alto de produção. Tomando como exemplo que essa unidade produz 
660.000 peças mês isso representaria cerca de 178.000 peças defeituosas, apenas em vir-
tude de furos com alicates. Em relação aos outros defeitos os furos apresentaram números 
bem expressivos, porém nos meses posteriores esses índices foram sendo reduzidos. Os 
índices de defeitos por furos de alicates são seguidos em seqüência por outro item que 
também deve ser levado em consideração que são os furos de malhas, ou falhas de malhas 
originadas dos próprios fornecedores, no qual a malha apresenta algumas imperfeições 
no momento da sua produção ocasionadas por problemas no processo de sua fabricação. 
Os defeitos aqui enumerados apresentam um número bem relevante mediante o volume 
produzido pela unidade, ou seja, uma quantidade bem significativa.

Gráfi co 2. Índices de defeitos primeiro semestre de 2012

FALHA DE
MALHA

FURO DE
ALICATE

APROV. DE
COSTURA

ERRO DE SILK

MANCHAS

JunhoMaioAbrilMarçoFevereiroJaneiro

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

1%

1%

Índices de defeitos 1º semestre 2012

Fonte: unidade pesquisada/novembro-2012

Analisando o gráfico de defeitos do ano de 2012 percebemos claramente uma redução no 
que diz respeito aos defeitos por furos de alicates, que no ano anterior, chegou a picos de 
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27%, já em 2012 seu maior índice não ultrapassou os 1%, ou seja, uma redução quase 
que em zero de defeitos por furos de alicates, e como conseqüência os demais defeitos 
também obtiveram reduções bem satisfatórias. Ressaltando que esses números reduzidos 
devem se ao fato não só do uso da máquina de limpeza de fios, como no caso dos defeitos 
por furos de alicates, mas também por políticas de controle de qualidade mais exigentes, 
e mais eficazes, principalmente durante a execução deste trabalho.  A visualização destes 
números é significativa para possíveis melhorias dos demais defeitos ainda não trabalha-
dos anteriormente, pois através de comparativos a unidade poderá monitorar melhor seu 
setor de qualidade e desenvolve-lo cada vez mais, sendo o mesmo fundamental dentro de 
qualquer indústria. 

5. CONCLUSÃO
Através de constantes monitoramentos realizados com a realização de cronometragens 
da operação de limpeza de fios nos dois métodos, o atual (manual), onde o tempo padrão 
era de 0,92 centésimo (65 peças/hora) e no proposto (máquina de limpeza de fios), onde 
o tempo padrão encontrado foi de 0,54 centésimo (111 peças/hora) houve posteriormente 
um comparativo de tempos e de melhor método, para constatar a real viabilidade do uso da 
máquina com relação aos ganhos de tempos de execução. Tomando como base o tempo 
padrão da operação de limpeza de fios no método atual, ou seja, manual percebeu-se uma 
diminuição real na execução da operação, gerando um ganho de tempo e de produtividade. 
Antes uma operação que demandava alto tempo, e altos custos de produção, transformou-
-se então em um processo mais ágil, e com o tempo de fabricação bem menor. Com isso 
a peça demoraria menos tempo dentro do setor de produção, ou seja, essa relação com 
tempo é diretamente proporcional, quanto maior tempo de processo, mais dias irá demorar 
até que chegue ao mercado.

No que se refere à qualidade ficou comprovada que com sua utilização obteve-se resultados 
positivos, pois com a adoção da mesma no processo, houve uma redução de peças com 
furos de alicates, durante o período em que a máquina estava em fase de testes. Sendo as-
sim sua viabilidade é notória em meio aos setores de produção da unidade fabril, pois com 
esses resultados gerou um menor número de peças defeituosas e como conseqüência um 
aumento de produtividade e de faturamento, já que as peças não sofrerão mais qualquer 
desvalorização ou depreciação por defeitos, sendo vendidas pelo seu preço de mercado e 
sem qualquer dano financeiro.

No que diz respeito ao arranjo físico do setor de produção é notável o ganho com espaço 
na utilização da máquina, pois a mesma mede 95 cm e a mesa utilizada anteriormente para 
a execução da limpeza de fios manual era de 2,64 cm gerando uma economia de espaço 
de 92 cm, podendo assim no mesmo ambiente ser aproveitados com a instalação de duas 
máquinas, onde antes só caberia apenas uma operadora.
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• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de rodapé e 
citação direta; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de rodapé e citação 
direta (Arial, 10).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve 
conter os seguintes elementos: 

5.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de co-
nhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço eletrônico;

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
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to prévio sobre o assunto a ser abordado.
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5.2 Elementos textuais:
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• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das pa-
lavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e Keywords, no inglês; e 
RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a 
esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

6 Do Resumo: O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência 
de frases concisas e objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento 
entre linhas é simples. 

7 Das Palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo 
do trabalho. São palavras simples ou compostas que, identificam os assuntos tratados no 
artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número máximo de 
palavras-chave são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

8 Da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o 
Conselho Editorial da Revista encarregar-se-á de providenciar a tradução.

9 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo 
com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

9.1 Citação direta no texto:

• Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 

Ex.: “a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e 
perseguir constantemente) esse atributo” (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

• Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
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 
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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. 

9.2 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.

9.3 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 
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seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

10 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.

11 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.
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Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações. 
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Fonte: Do autor.

12 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.

13 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 editores responsáveis pela publicação da revista, 
cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no Expediente da revista.

14 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

15 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista por meio do 
Repositório Científico serão submetidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem 
cabe o parecer recomendando ou não à publicação.

16 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, 
Revisões ortográficas e gramatical, normativa e de língua estrangeira (inglês e/ou espanhol).

17 Do Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o 
endereço de submissão de textos para a revista.

18 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br. Para isso, o autor deve se 
cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

19 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório da Universidade Potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
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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.




