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EDITORIAL
Caros leitores,

Chegamos a mais uma edição (V. IV, Edição especial) da revista CONNEXIO. Este número 
possui um caráter especial, pois inicia o vínculo da revista com o Mestrado em Administra-
ção da Universidade Potiguar. As pesquisas retratadas estão associadas à temática Gestão 
Empreendedora, de modo a valorizar pesquisas na área e conectar ainda mais as discus-
sões em nível de Pós-graduação com o mercado.

Nela estão apresentados os seguintes artigos:

1 – A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO E COMPORTAMENTO 
INOVADOR EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE VAREJO ALIMENTAR.

2 – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: FATORES DA INFORMALIDADE.
3 – CONTROLES INTERNOS PROSPECTANDO A IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA.
4 – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: UM ESTUDO EM MICRO E PE-

QUENAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE ÁGUA MINERAL DE UMA CAPITAL 
DO NORDESTE. 

5 – A UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA REGIÃO METROPOLITA-
NA DE FORTALEZA. 

6 – APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA ANÁLISE 
DA RETENÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

7 – FORMAÇÃO DE GRUPOS ESTRATÉGICOS DE BANCOS BRASILEIROS: UMA 
ANÁLISE LONGITUDINAL DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO EN-
TRE OS ANOS 2010 A 2012.

8 – A RELAÇÃO ENTRE OS MODELOS MENTAIS DOS EMPREENDEDORES E O 
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.

9 – ANÁLISE DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE: UM ES-
TUDO EXPLORATÓRIO COMPARATIVO COM O IBOVESPA.

Nós, da Equipe editorial e o Mestrado Profissional em Administração da Universidade Poti-
guar, esperamos uma excelente experiência de leitura. Desejamos contar com seus novos 
trabalhos em nossas futuras edições. 

Boas Leituras,

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. 
As editoras .
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Resumo: Este trabalho investigou a relação entre Orientação para o Mercado e Comportamento 
Inovador em empresas varejistas de alimentos de micro e pequeno porte. Fundamentado em Ko-
hli, Jaworski e Kumar (1993) e Christo (2011), constatou-se a existência de correlação dos cons-
trutos, um grau moderado de Orientação para o Mercado e um elevado Comportamento Inovador 
nas empresas pesquisadas. Os fatores determinantes do Comportamento Inovador resultantes 
da análise foram a inovação motivada pelo espirito empreendedor, inovação motivada pela atuação es-
tratégica da empresa, inovação apesar das dificuldades, inovação motivada pelo aumento da rentabilidade, 
inovação motivada pelo ambiente externo e inovação motivada por pura necessidade.

Palavras-chave: Orientação para o Mercado. Comportamento Inovador. Varejo de Alimentos. Micro 
e Pequenas Empresas.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MARKET 
ORIENTATION AND INNOVATIVE BEHAVIOUR 
IN MICRO AND SMALL RETAIL FOOD
Abstract: This work investigated the relationship between market orientation and innovative beha-
vior in grocery stores of micro and small businesses. Based on Kohli, Jaworski and Kumar (1993) 
and Christ (2011), we found the correlation of the constructs, a moderate degree of market orien-
tation and a high Innovative Behavior in surveyed companies. Determinants of Innovative Beha-
vior from the analysis were driven innovation by entrepreneurial spirit, innovation driven by the 
strategic performance of the company, despite the difficulties innovation, innovation driven by 
increased profitability, innovation driven by the external environment and innovation driven by 
sheer necessity.

Keywords: Market Orientation. Innovative behavior. Food Retail. Micro and Small Enterprises.
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1. INTRODUÇÃO
Entre as diversas atividades econômicas, o comércio é uma das mais antigas. De maneira 
primitiva, o ser humano se utilizava do escambo, que era a simples troca de uma merca-
doria por outra, que atendessem às necessidades dos atores envolvidos. Atualmente, essa 
atividade comercial se tornou muito complexa (SEBRAE, 2008).

Dentre os diversos setores da economia brasileira, conforme Parente (2010), o varejo vem 
despontando como um importante segmento econômico tanto no país quanto no mundo. A 
expansão das atividades varejistas e seu significado no cenário econômico nacional passa-
ram a exigir a adoção de avançadas técnicas de gestão e o uso da tecnologia da informação 
como instrumentos de modernização.

O surgimento de novos formatos e modelos (autosserviço, redes de empresas, franquias) 
bem como a utilização e aplicação da tecnologia da informação e da inteligência competi-
tiva tem contribuído para essa evolução e o seu crescimento em importância econômica 
(SEBRAE, 2008).

Frente à necessidade de utilização das melhores estratégias, o ambiente competitivo faz 
com que o setor varejista assuma uma postura estratégica, orientando-se para o sucesso 
com base na rapidez da tomada de decisões, na eficiência dos resultados financeiros e no 
serviço final oferecido aos consumidores (PARENTE, 2010).

Dentre as diversas ações utilizadas pelas empresas, a inovação, também, assume um ca-
ráter estratégico de sucesso (SANTOS, 2009). As exigências desse mercado competitivo 
fazem da inovação um elemento marcante em todos os segmentos. Em especial, o comér-
cio varejista, independente do porte, vê-se diante da necessidade de promovê-la na sua es-
trutura visando à obtenção de vantagem competitiva. Seu uso no varejo configura-se como 
essencial diante das dificuldades experimentadas pela elevada concorrência, as barreiras 
existentes no mercado, o elevado número de lojas no setor e o poder mercadológico de 
algumas redes (MINADEO, 2010).

O varejo de alimentos também tem experimentado o auxílio da inovação como diferencial 
para a competitividade. A complexidade desse mercado provoca a necessidade de desen-
volvimento das atividades e estratégias de atuação para a geração de valor. Nas últimas 
três décadas, esse tipo de varejo passa por uma evolução, tornando-se um segmento de 
grande poder econômico e, pela proximidade com o cliente, assume uma importante fun-
ção, estando mais sensível para identificar as reais necessidades dos clientes (SPANHOL; 
BENITES, 2004).

As pressões advindas das exigências cada vez maiores de geração de valor para os con-
sumidores e a formação de um mercado cada vez mais competitivo provocam uma ne-



11

cessidade das empresas inovarem, exigindo, para sua manutenção no mercado, além de 
investimentos, uma capacidade de inovação por parte de seus agentes (SANTOS, 2009).

Parece evidente, o destaque do uso da orientação para o mercado e da inovação como es-
tratégias utilizadas pelos diversos segmentos empresariais. Sendo assim, dado o crescente 
interesse de estudo, torna-se relevante a consolidação da relação entre Orientação para o 
Mercado, o Comportamento Inovador e o Setor de Varejo (SAMPAIO, 2000).

A realização de pesquisas que envolvam questões do pequeno varejo brasileiro tem sido 
negligenciada. Acredita-se na necessidade de condução de mais estudos para a aquisição 
de maior conhecimento sobre as pequenas empresas, especialmente, na esfera do seu 
comportamento de marketing (PINTO; SANTOS; ALVES, 2012).

Considerando-se a importância do segmento varejista e a predominância de empresas de 
pequeno porte, bem como a existência das diversas variáveis pertencentes aos construtos 
que fundamentam este estudo, tem-se, então, como questão central de pesquisa: Qual a 
relação entre a Orientação para o Mercado e o Comportamento Inovador em micro e pe-
quenas empresas de varejo alimentar?

Busca-se, assim, fazer uma análise sobre a utilização dessas estratégias por parte deste 
segmento, mensurando-as e identificando a sua relação e suas possíveis influências sobre 
o comportamento dessas empresas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. OS MODELOS DE ORIENTAÇÃO 
PARA O MERCADO
A observação das diversas pesquisas sobre esse assunto, considerando os seus diferentes 
contextos e locais de realização, segundo Didonet (2007, p. 42) reconhecem “os trabalhos 
pioneiros de Kohli e Jaworski e de Narver e Slater”. Os estudos de Deshpandé, Farley e 
Webster e de Day também são considerados importantes. Giacomello (2009) confirma os 
trabalhos precursores produzidos por Naver e Slater, Kohli e Jaworski, Deshpandé, Farley 
e Webster, e Day.

Para Kohli e Jaworski (1990), a Orientação para o Mercado trata da geração e disseminação 
de inteligência de mercado, horizontalmente e verticalmente, relacionadas às necessidades 
dos clientes (atuais e futuras) e a atitude ou resposta a essa inteligência. Isso acontece, 
segundo Jaworski e Kohli (1993), mesmo num ambiente de mercado turbulento, com in-
tensa competição e alterações tecnológicas. Esses autores, em 1993, criam então a escala 
MARKOR, que possibilitava a mensuração do grau de Orientação para o Mercado de uma 
empresa (CURI, 2007). Essa escala é constituída por 20 variáveis. Suas Essas variáveis 
estão distribuídas nos 3 elementos integrantes da Orientação para o Mercado: geração de 
inteligência de mercado (seis variáveis), disseminação da inteligência de mercado (cinco 
variáveis), e resposta para a inteligência gerada (nove variáveis).
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Em 1990, logo após a publicação de Kohli e Jaworski, surge outra sugestão de modelo para 
a Orientação para o Mercado. Naver e Slater trazem uma reflexão sobre a identificação dos 
impactos sobre os lucros de uma empresa orientada para o mercado (DIDONET, 2007). 
Segundo Curi (2007), a inquietação de Naver e Slater pela construção e validação de um 
instrumento de mensuração da Orientação para o Mercado e de sua relação com o desem-
penho das empresas, resultou na elaboração de um modelo constituído de 3 elementos 
relacionados ao comportamento – orientação para o cliente, orientação para a concorrên-
cia e a coordenação interfuncional – e de outros 2 elementos relacionados à tomada de 
decisão – foco no longo prazo e na lucratividade (CURI, 2007; GIACOMELLO, 2009). Tanto 
a orientação para os clientes quanto a orientação para os concorrentes contêm ações rela-
cionadas à procura de informações estratégicas de mercado sobre clientes e concorrentes, 
que deverão ser disseminadas por toda a empresa. A coordenação interfuncional envolve 
o uso coordenado de todos os recursos disponíveis na empresa. Todas as áreas e funções 
devem atuar de forma estratégica e sistemática, cooperando para que seja gerado um valor 
superior para o cliente (GIACOMELLO, 2009).

A partir dos componentes de comportamento e dos critérios de decisão tem-se a escala 
MKTOR, composta, inicialmente, por 15 itens. Os resultados atribuíram confiabilidade para 
a manutenção dos 3 componentes comportamentais (GIACOMELLO, 2009). Como resulta-
do da análise, os autores criam este instrumento de medida que apontam para uma relação 
positiva entre a Orientação para o Mercado e a lucratividade das empresas, em diferentes 
tipos de negócios. Para maximizar os lucros no longo prazo, as empresas precisam estar 
orientadas para o cliente e para a concorrência, com uma coordenação entre as funções 
dos diferentes funcionários dos diversos departamentos (NAVER; SLATER, 1990).

Tendo como ponto de partida os estudos de Narver e Slater e Jaworski, Kohli e Kumar, 
Deshpandé, Farley e Webster realizaram, em 1993, uma pesquisa com executivos de ma-
rketing japoneses, no intuito de identificar os efeitos da cultura, da orientação para o cliente 
e da inovação sobre o desempenho de uma empresa (DIDONET, 2007). Os resultados des-
sa pesquisa apontaram para a existência de relação entre o tipo de cultura existente com 
o desempenho obtido pela empresa (GIACOMELLO, 2009). Os resultados revelaram que 
a orientação para o cliente e a inovação são fatores que contribuem para a determinação 
do desempenho. Verificou-se, assim, a importância do relacionamento entre a cultura e a 
inovação consideradas juntamente com a Orientação para o Mercado (DIDONET, 2007).

A escala preparada por Deshpandé, Farley e Webster, desenvolvida a partir de 30 variáveis 
e finalizada com 9, foi publicada em 1993 no Journal of Marketing e destacava a influência 
da cultura e da inovação organizacionais no desempenho dos negócios. Essa escala foi tes-
tada posteriormente nos EUA, Alemanha, França, Inglaterra, Índia, Vietnã, Tailândia, Hong 
Kong e China (DESHPANDÉ; FARLEY, 1998).

Em 1998, Deshpandé e Farley propõem uma escala denominada de MORTN, para utiliza-
ção como medida em futuras pesquisas sobre a Orientação para o Mercado (CURI, 2007). 
Essa escala foi desenvolvida a partir da relação das escalas MARKOR, MKTOR e a escala 
de Deshpandé, Farley e Webster (1993). A escala resultante ficou composto por 10 itens 
(GIACOMELLO, 2009). A condução desta pesquisa possibilitou simplificar e testar nova-
mente os construtos de Narver e Slater, Kohli, Jaworski e Kumar e de Deshpandé, Farley e 
Webster resultam na ratificação da validade e confiança das 3 escalas desses construtos, 
inclusive internacionalmente, na determinação do desempenho dos negócios. A correlação 
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e similaridade das escalas como medidas de desempenho permitiram a sua simplificação 
pela síntese em uma nova escala denominada de MORTN (DESHPANDÉ; FARLEY, 1998).

Partindo dos princípios contidos nos modelos de Deshpandé, Farley e Webster, Kohli e 
Jaworski, Naver e Slater e Shapiro, em 1994, Day estabelece características para uma 
empresa orientada para o mercado. O desenvolvimento dessa orientação passa a depender 
de uma mudança na cultura corporativa, onde os processos, a estrutura e os controles 
possam ser readaptados às necessidades do mercado (GIACOMELLO, 2009).

Empresas mais orientadas para o mercado são aquelas que identificam e desenvolvem 
capacidades especiais que lhe conferem uma vantagem competitiva. A Orientação para 
o Mercado é considerada, então, como uma habilidade superior no atendimento e na sa-
tisfação das necessidades dos clientes. Tal habilidade é obtida pelo aperfeiçoamento de 
capacidades da empresa. Dentre essas capacidades, duas são especialmente importantes 
e merecem toda a atenção das empresas. A primeira é a capacidade de sentir o mercado, 
representando a atenção das empresas às mudanças do mercado e antecipação ações 
para respondê-las. A segunda é a capacidade de ligação com o cliente, que abrange as 
competências, habilidades e processos necessários para alcançar relacionamentos com os 
clientes (DAY, 1994).

O aprofundamento deste estudo é realizado em 2001, quando Day estabelece um modelo 
parecido com o de Naver e Slater. Os elementos que compõem esse modelo são a cultura 
orientada para fora, as aptidões para sentir o mercado e a estrutura (CURI, 2007).

Percebe-se, que esse modelo é construído com base no tripé: cultura, aptidões e estrutura 
(DAY, 2001). A escala disponibilizada por Day, em 2001, permitiu o uso de um novo instru-
mento para a mensuração do grau de orientação e para verificação dos seus efeitos sobre 
outros elementos da empresa (SOUZA; MELLO, 2007). Neste modelo, a escala possibilita 
com que as empresas possam ser graduadas em mais ou menos orientadas para o merca-
do (CURI, 2007). Essa escala de Day é apresentada por Souza e Mello (2007, p. 73) em 5 
dimensões: Orientação geral; Capacidade de sentir o mercado; Capacidade de relação com 
o mercado; Capacidade de pensamento estratégico; e Alinhamento organizacional.

A observação desses modelos de Orientação para o Mercado expostos revelam a existência 
de elementos comuns, vantagens e desvantagens de seus usos. A partir desses modelos, 
o avanço das pesquisas tem gerado, ao longo do tempo, novas proposições de outros 
modelos como forma de promover adaptações às novas condições do mercado e da teoria 
(OLIVEIRA, 2010).

Evidenciam-se, assim, os referenciais teóricos fundamentais para a análise da Orientação 
para o Mercado. Percebendo-se, ainda, sua ligação com a inovação como um elemento 
que, também, atua na obtenção de melhores resultados.

2.1.1. Modelos de inovação

Medir a inovação não é uma tarefa fácil. Entre os modelos que objetivam a identificação e 
classificação das empresas como inovadoras destacam-se, segundo Garcia e Costa (2009), 
a proposta precursora de Schumpeter, o modelo de Berreyre, o Manual de Oslo, a PINTEC 
e o Radar da Inovação (de Sawhney, Wolcott e Arroniz, 2006). Considerando, também, o 
Radar da Inovação e a PINTEC, Tripolone (2011) destaca ainda o Octógono da Inovação, de 
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Scherer e Carlomagno, os 4Ps da Inovação, de Tidd e Bessant, e o Questionário Diagnósti-
co de Inovação (QDI), do Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação (INEI), como 
modelos que identificam as formas de inovação numa empresa.

Os conceitos propostos por Schumpeter foram pioneiros. Sua argumentação abrangen-
te envolveu dimensões de inovação relacionadas à introdução de novos produtos, novos 
métodos de produção, abertura de novos mercados, criação de novas fontes de matérias-
-primas e a de novas estruturas de mercado (GARCIA; COSTA, 2009). Para esse autor, a 
inovação é radical, quando envolve algo totalmente novo (produto, processo ou forma de 
gestão); É incremental, quando envolve algum tipo de aperfeiçoamento, melhoria ou alte-
rações nas condições atuais de produção e gestão dos negócios. As mudanças ocorridas 
nas empresas passam por 3 etapas. Em primeiro lugar, ocorre a invenção, que representa 
o surgimento de uma nova ideia. Em seguida, quando essa nova ideia se converte em um 
novo produto ou processo, ela se torna uma inovação. Por último, a difusão é a etapa em 
que essa inovação é disseminada para toda a economia (MAIA; BATAGLIA; MAIA, 2011).

O modelo proposto por Berreyre, em 1975, classifica a inovação a partir de 4 categorias ou 
domínios, que tratam de identificá-la dentro de um cenário de pequenas e médias empre-
sas. Esses domínios são: Domínio da Tecnologia; Domínio Comercial; Domínio Organiza-
cional; e Domínio Institucional. O primeiro, trata de mudanças nos produtos, processos e 
métodos resultantes do domínio da tecnologia. Outra categoria, trata do domínio comercial, 
que abrange mudanças na promoção de novos produtos, na busca por novos mercados ou 
numa melhor participação no mercado atual e na busca por novos canais de distribuição. 
O modelo também destaca o domínio organizacional, que possui conexão com a estrutura 
interna da empresa, relacionando-se com a sua forma de gestão, sua organização e seus 
procedimentos. O último domínio é denominado de institucional. Ele retrata mudanças 
geradas nas normas e sistemas existentes e vigentes na empresa, possuindo característi-
ca externa, que se explicam na sua responsabilidade socioambiental perante a sociedade 
(GARCIA; COSTA, 2009).

Com o objetivo de estabelecer padrões de conceitos e a orientação para a construção de 
métodos e indicadores sobre P&D, a OCDE publicou o Manual de Oslo (GARCIA; COSTA, 
2009). Esta publicação apresenta e representa um avanço para a melhor compreensão do 
processo de inovação. Elaborado por especialistas de diversos países, o manual busca 
estabelecer um parâmetro comum de indicadores que possam ser usados por todos os 
países. Neste sentido, procura facilitar o acesso a esse importante campo do conhecimento 
e, também, possibilitar uma ferramenta de pesquisa e de comparação sobre a inovação 
entre os países (OCDE, 2005).

Em seu conteúdo, a inovação é tratada sobre o enfoque tecnológico da melhoria na perfor-
mance de um produto. Mas, apesar da importância da dimensão organizacional, a dificulda-
de de sua mensuração fez com que os elementos da mudança organizacional não fossem 
considerados neste manual (OCDE, 2005). Garcia e Costa (2009) revelam que o Manual de 
Oslo apenas expõe um conjunto de indicadores apontados para a mensuração da inovação, 
que são sugeridos para a avaliação das atividades de inovação nas empresas (tais como: 
investimentos em P&D, volume do faturamento e margens operacionais). Este manual trata 
a inovação a partir das dimensões de produtos, processos, organizacional e de marketing.

A PINTEC, uma pesquisa promovida pelo IBGE, realizada inicialmente no ano 2000, fun-
damentada no conceito de inovação tecnológica, busca oferecer uma taxa de inovação, 
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avaliada a partir de 8 dimensões (Produtos, processos, financiamento, informação, coo-
peração, incentivos, patentes, barreiras – obstáculos, organização e marketing). Em sua 
versão 2008, trouxe a inclusão das dimensões organização e marketing (PINTEC, 2008).

Esta pesquisa foi desenvolvida para o acompanhamento da evolução da inovação, ao longo 
do tempo, e procura identificar as ações de inovação realizadas pelas empresas da indústria, 
das telecomunicações, de informática e de serviços ligados a P&D. Representa a constru-
ção de parâmetros (regionais e nacionais) para a inovação tecnológica do setor industrial 
brasileiro, passíveis de comparação como o nível de inovação deste setor noutros países, 
servindo assim, para a avaliação e o desenvolvimento de uma politica governamental mais 
eficiente, do nível de desempenho alcançado pelas empresas do setor e para o direciona-
mento das ações de instituições envolvidas com o fomento a inovação (PINTEC, 2008).

Dentre os estudos atuais que procuram identificar a capacidade de inovação de uma em-
presa, o trabalho apresentado por Sawhney, Wolcott e Arroniz revela 12 dimensões para 
a qualificação da empresa como inovadora e é citado como a maneira mais completa e 
abrangente de estabelecer tal relação de inovação. Sua amplitude lhe confere um papel de 
destaque nos debates sobre a avaliação de empresas inovadoras (GARCIA; COSTA, 2009).

O modelo denominado Radar da inovação apresenta 4 dimensões principais – a oferta, os 
clientes, os processos e a presença. A partir dessas dimensões, o modelo é desdobrado 
em mais outras 8 dimensões – plataforma, soluções, experiência de cliente, valor captu-
rado, organização, cadeia de fornecimento, rede, marca. Essas 12 dimensões possibilitam 
a avaliação do grau de inovação de empresas de pequeno porte (SAWHNEY; WOLCOTT; 
ARRONIZ, 2006).

A partir das dimensões do Radar da Inovação, a Innoscience, renomada empresa de consul-
toria brasileira, com muitos anos de experiência e prática na gestão da inovação, cria uma 
ferramenta denominada de Octógono da Inovação. Desenvolvido por Maximiliano Carlo-
magno e Felipe Scherer, o Octógono da Inovação foi criado em 2009 como uma ferramenta 
de mensuração do potencial de inovação das empresas. As pesquisas realizadas em empre-
sas classificadas como inovadoras apontaram para um conjunto comum de 8 dimensões 
que, não só possibilitam um diagnóstico das atividades de inovação, como também, ajudam 
na definição de futuras políticas de inovação a serem adotadas (TRIPOLONE, 2011).

Para Scherer e Carlomagno (2009), a capacidade inovadora pode ser melhorada por um 
conjunto de dimensões que contextualizam a inovação – estratégia, liderança, relaciona-
mento, cultura, pessoas, estrutura, processo, funding. O Octógono da Inovação é a ferra-
menta que contribui para o diagnóstico do potencial inovador e para as práticas da gestão 
do seu desempenho. Suas dimensões apresentam os aspectos principais na administração 
da inovação desde a definição da estratégia até a obtenção de resultados.

Partindo do princípio de que inovação significa uma mudança significativa e que pode se 
apresentar de várias formas, Tidd e Bessant (2009) estabelecem 4 grandes grupos relacio-
nados à inovação denominados de os 4Ps da inovação. São eles: a inovação de produtos, 
a inovação de processos, a posição de inovação e o paradigma da inovação.

Diante das muitas formas que a inovação pode assumir, Bessant e Tidd (2011, p. 19), 
reduzem a inovação em 4 dimensões de mudanças: Inovação de produtos; Inovação de 
processo; Posição de Inovação; Paradigma da Inovação.
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Como resultado da introdução de um novo produto ou da melhoria de um já existente, a 
inovação de produtos, representa uma mudança nos produtos ou serviços da empresa, 
enquanto a inovação de processos representa uma mudança na maneira como os produtos 
ou serviços são gerados e como são entregues ao cliente. A posição de inovação refere-se 
a uma mudança que atua na esfera em que os produtos introduzidos no mercado, indi-
cando uma definição ou redefinição do posicionamento adotado pela empresa ou para os 
produtos. O paradigma da inovação trata de uma mudança ocorrida no padrão mental que 
orienta as atividades da empresa, estabelecendo uma definição ou redefinição do modelo 
pensamento predominante na empresa (TRIPOLONE, 2011).

Para Tidd e Bessant (2009), a inovação é um processo desafiador, pois requer um geren-
ciamento e uma avaliação abrangente (ambiente interno e externo a empresa). A evolução 
desse processo exige mudanças de comportamento coletivo e um trabalho conjunto em 
busca de sua realização.

O INEI, uma organização civil de interesse público, criada para fomentar o desenvolvimento 
das empresas brasileiras, independente de seu porte e setor, no que se refere ao desen-
volvimento de sua capacidade de inovação, criou uma ferramenta denominada de Ques-
tionário Diagnóstico de Inovação (QDI), que serve de diagnóstico para o seu modelo de 
avaliação do grau de inovação organizacional das empresas. Tal modelo tem por objetivo 
a identificação de fatores que facilitam ou comprometem a inovação dentro da realidade 
das empresas, analisando possíveis relações entre os fatores e identificando fatores crí-
ticos do seu processo de inovação. Trata-se de um software utilizado para a avaliação de 
uma empresa a partir da sua gestão de recursos intelectuais, financeiros, tecnológicos e 
humanos, abrangendo 19 indicadores, apontando para a capacidade de inovação, aprendi-
zagem, competitividade e para a cultura da empresa, que fundamentam o seu processo da 
inovação (TRIPOLONE, 2011). Os indicadores do QDI são: Estratégia, visão, cultura, valor, 
liderança, estrutura, competência, conhecimento, aprendizagem, rede, comunicação, cria-
tividade, ideias, pessoas, empowerment, modelos, intra-empreendedorismo, capital huma-
no, barreiras (INEI, 2010).

Ademais, os modelos demonstram, assim, a importância estratégica da inovação e re-
presentam a preocupação com a sua compreensão e com a definição de instrumentos de 
medição do seu nível. Todavia, chama-se a atenção para o fato da inovação estar com o 
enfoque mais direcionado a elementos da tecnologia e da gestão organizacional. Os as-
pectos relacionados aos comportamentos que conduzem à inovação parecem estar pouco 
evidenciados nesses estudos. Por isso, este estudo faz, a seguir, uma abordagem sobre 
o comportamento inovador, discutindo um modelo sugerido para a mensuração do grau 
desse comportamento em empresas do comércio varejista.

2.1.2. Comportamento Inovador: Antecedentes e Consequentes

Por se tratar de um conceito amplo, e visando simplificar a realização deste estudo, a ino-
vação tem seu foco direcionado para uma abordagem sobre a avaliação do Comportamento 
Inovador existente nas empresas, com base no estudo realizado por Christo (2011). Este se 
propôs a identificar, na literatura, as variáveis antecedentes e consequentes envolvendo um 
comportamento inovador. Para o autor, alguns fatores atuam como estímulo e antecedem 
a ação futura de inovar, outros reforçam a repetição do ato de inovar sendo considerados 
como consequentes da inovação e podem favorecer ou não o comportamento inovador.
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As dimensões encontradas foram assim denominadas: Fatores ambientais (ambiente ex-
terno), alinhamento estratégico da empresa, P&D, fatores microambientais (ambiente in-
terno), experiência com práticas inovadoras, espírito empreendedor, impacto financeiro na 
organização, impacto na percepção dos empresários, redução de propensão para inovar.

A dimensão fatores macroambientais está relacionada a um conjunto de variáveis ex-
ternas à empresa, que podem exercer algum tipo de influência no comportamento ino-
vador. Suas variáveis abrangem o ambiente econômico, social, natural, político-legal, 
tecnológico e competitivo. A dimensão alinhamento estratégico da empresa se refere ao 
desenvolvimento e disseminação de sua missão. Na dimensão P&D, a existência de co-
laboradores e gestores envolvidos em pesquisa pode facilitar a ocorrência da inovação. 
O conhecimento e a experiência técnica dos gestores ajudam no compromisso da busca 
por alternativas novas de produtos ou serviços. Considerando o ambiente interno da 
empresa, temos a dimensão Fatores microambientais com as seguintes variáveis: Canais 
de comunicação eficientes e fluentes; Estrutura descentralizada; Recursos financeiros 
organizacionais; Seleção de profissionais criativos e inovadores; Autocrítica quanto à 
inovação; Necessidade de sobrevivência; Disposição da organização para compartilhar 
ideias; e Disposição para correr riscos. Já a dimensão experiência com práticas inovado-
ras se apresenta num contexto da necessidade de aquisição de conhecimento a partir da 
interação do indivíduo com o meio social.

O espirito empreendedor é outra dimensão apresentada e envolve a existência de caracte-
rísticas comportamentais empreendedoras dos gestores e colaboradores. Atribui-se uma 
forte relação entre o comportamento empreendedor e o comportamento inovador. O refle-
xo da inovação nas finanças da empresa é tratado na dimensão impacto financeiro na orga-
nização. Os consequentes impactos financeiros reforçam um estímulo ao comportamento 
inovador. Na dimensão impacto na percepção dos empresários pode-se destacar o prazer 
do empresário em inovar – o seu desejo de estar envolvido com o saber e o fazer algo novo. 
Por fim, chega-se, então, a dimensão redução da propensão para inovar. A disponibilidade 
de recursos ou fontes de financiamento e o pouco acesso ao crédito despontam como uma 
variável que desestimula a predisposição para inovar.

Finalmente, a apresentação de todos esses referenciais respalda a proposta de realização 
desta pesquisa sobre o grau de comportamento das empresas do varejo alimentar de micro 
e pequeno porte da cidade de Mossoró-RN em relação aos construtos de Orientação para o 
Mercado e de Comportamento Inovador. Todas as abordagens e os componentes expostos 
representam o esforço que envolve essa iniciativa de fundamentação teórica para a conso-
lidação e possível ampliação dos conhecimentos e de ações promovidas para a melhoria da 
gestão dessas empresas. A estrutura metodológica, que dá sustentação para a realização 
deste estudo, será apresentada, logo a seguir.

3. METODOLOGIA
O objetivo geral estabelecido para este estudo foi investigar a relação entre a Orientação 
para o Mercado e o Comportamento Inovador em micro e pequenas empresas de vare-
jo alimentar. Especificamente, pretendeu-se ainda identificar o grau de Orientação para o 
Mercado entre os sujeitos da pesquisa; Identificar o grau de Comportamento Inovador ex-
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perimentado por esses sujeitos; Identificar as variáveis latentes relacionadas ao construto 
Comportamento Inovador; e, Verificar a existência de correlação entre os construtos.

Este estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada, por fundamentar-se no inte-
resse pelo uso e a aplicação do conhecimento e em suas possíveis consequências. 
Enquadra-se como uma pesquisa descritiva e explicativa, buscando descrever as es-
pecialidades de uma determinada população ou fenômeno ou, também, a afirmação de 
relações entre variáveis (GIL, 2006).

A opção pela escolha e o uso da pesquisa quantitativa está na possiblidade da obtenção 
de dados para a análise estatística das variáveis e construtos teóricos estudados, que atri-
buem confiança aos resultados apurados.

A população-alvo desta pesquisa consiste no conjunto de todos os sujeitos que possuem 
características comuns e que detém a informação desejada pelo pesquisador, sobre a qual 
se quer fazer o estudo (MALHOTRA, 2006). Dessa forma, o universo adotado abrange to-
das as empresas do comércio varejista de alimentos, de micro e pequeno porte, da cidade 
de Mossoró/RN.

Considerando a viabilidade da pesquisa, optou-se por selecionar uma amostra não proba-
bilística, por conveniência e acessibilidade, compostas por 192 sujeitos que se dispuseram 
a participar desta pesquisa.

Como parâmetro para a classificação das empresas pelo seu porte, optou-se pelo critério 
adotado pelo SEBRAE, que utiliza o número de funcionários para seus estudos e levanta-
mentos sobre as MPEs no Brasil.

É importante destacar que, para o refinamento da amostra, foram selecionadas as em-
presas que atenderam aos critérios de atuação no varejo alimentar de micro e pequeno 
porte. A identificação das empresas como pertencentes ao segmento de varejo alimentar 
obedeceu à classificação constante no Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
estabelecido pelo IBGE (IBGE, 2012).

Para a investigação sobre a Orientação para o Mercado, adotou-se a versão traduzida e 
utilizada recentemente no trabalho de Giacomello (2009, p. 144). A escala MARKOR, com-
posta por 3 dimensões e 20 indicadores, elaborada por Kohli e Jaworski (1990; 1993), 
é o instrumento de mensuração do grau de Orientação para o Mercado proposto nesta 
pesquisa. Para a investigação sobre o Comportamento Inovador, adotou-se uma adapta-
ção da versão utilizada recentemente no trabalho de Christo (2011, p. 132), que permite 
a identificação do grau de comportamento inovador existente nas empresas. A escala do 
Comportamento Inovador de Christo (2011) está composta por 9 fatores e 33 indicadores.

A pesquisa foi realizada entre a segunda quinzena de maio de 2012 e os meses de Junho e 
Julho de 2012. Para o processo de tratamento dos dados foram utilizadas as análises uni-
variada, bivariada, multivariada. Os dados foram descritos através de suas médias, desvio-
-padrão e variância.

Para verificar o nível de correlação entre os construtos foi utilizado o coeficiente de 
correlação de Pearson. O pressuposto assumido pela pesquisa é de existe uma corre-
lação entre os modelos utilizados. A partir desse pressuposto, formula-se a seguinte 
hipótese: H1 = uma empresa orientada para o mercado possui, também, um comporta-
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mento inovador. H0 = uma empresa orientada para o mercado não possui, também, um 
comportamento inovador.

O uso da escala Likert, de 5 (cinco) pontos, foi avaliada de acordo com a seguinte propo-
sição: Para o modelo de Orientação para o Mercado: 5 – orientação para o mercado muito 
forte; 4 – orientação para o mercado forte; 3 – orientação para o mercado moderada; 2 – 
orientação para o mercado fraca; 1 – orientação para o mercado muito fraca (OLIVEIRA, 
2010). Para o modelo de Comportamento Inovador: 5 – comportamento muito inovador; 
4 – comportamento inovador; 3 – comportamento inovador ocasional; 2 – comportamento 
pouco inovador; 1 – comportamento nada inovador.

A mensuração da intensidade de respostas obtida pela aplicação da escala Likert para 
esses construtos considerou a seguinte classificação: Respostas com valores entre 1 e 
2 atribuem grau muito baixo de Orientação para o Mercado e Comportamento Inovador; 
Respostas com valores maiores que 2 e menores ou igual a 3 atribuem baixo grau de 
Orientação para o Mercado e Comportamento Inovador; Respostas com valores maiores 
que 3 e menores ou igual a 4 atribuem grau mediano ou moderado para Orientação para o 
Mercado e Comportamento Inovador e; Respostas com valores maiores que 4 e menores 
ou igual a 5 indicam grau muito elevado para a Orientação para o Mercado e Comporta-
mento Inovador (ALVES, 2011).

A análise fatorial foi aplicada na escala de Christo (2011). O processamento dos dados 
envolveu o uso da matriz de correlação. Aplicou-se o método de rotação Varimax, que 
fornece uma interpretação mais fácil da correlação entre esses fatores (HAIR et al, 2005). 
Foi analisada a matriz de correlação anti-imagem das 33 variáveis da escala, para obter 
uma indicação sobre o uso apropriado dessa análise (adequação da amostra e grau de 
explicação das variáveis).

Utilizou-se o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), de medida de adequação da amostra, e de 
esfericidade de Bartlett (HAIR et al, 2005; MALHOTRA, 2006). Para medir a confiabilidade 
interna dos dados obtidos foi calculado o Alpha de Cronbach, que indica autenticidade da 
escala (HAIR et al,, 2005). Todas as análises foram realizadas com o uso dos softwares Mi-
crosoft Excel e do pacote estatístico para Ciências Sociais conhecidos como SPSS, versão 
19.0, que contribuíram para garantir a precisão dos cálculos e a fidelidade estatística dos 
resultados alcançados.

4. RESULTADOS E ANÁLISES 
DE DADOS

Os dados registram um perfil da amostra composta por homens (50%) e mulheres (50%), 
com faixa etária predominante entre 18 a 35 anos (46,40%) e nível de escolaridade mais 
frequente para o ensino médio completo, com 50,50%. Quanto ao cargo exercido nas em-
presas pesquisadas a maior frequência registrada foi de gerente ou gestores das empresas 
(35,90%). Quanto ao número de funcionários, considerando a classificação adotada pelo 
SEBRAE, temos como destaques principais os 66,70% de microempr esas e de 26,00% 
para pequenas empresas. As principais atividades do comércio varejista de alimentos, 
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identificadas na amostra, são o minimercado (34,70%), os produtos de padaria (25,00%) 
e o supermercado (15,30%)

4.1. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO CONSTRUTO CI

4.1.1. Análise das Dimensões do CI – Variáveis Latentes

A técnica de análise fatorial exploratória foi aplicada para o construto CI com o objetivo de 
identificar variáveis latentes explicadas pelo estudo de Christo (2011).

Inicialmente, para verificar a adequação da análise fatorial realizada, foram calculados os 
testes KMO e de esfericidade de Bartlett. Os resultados obtidos indicaram elevado nível 
de adequação e confiança da amostra. Um KMO com valor superior a 0,6 demonstra boa 
adequação dos resultados. O teste Bartlett de esfericidade, utilizado para indicar o nível 
de significância geral de todas as correlações entre as variáveis, também apontou para a 
existência de uma correlação suficiente. Tanto o teste de Bartlett (2282,684) quanto o de 
KMO (0,832), apresentaram valores adequados para a realização da análise (HAIR et al, 
2005; ALVES, 2011).

Desse modo, foi gerada a matriz de correlação anti-imagem das 33 (trinta e três) variáveis 
do construto para verificar se alguma variável deveria ser retirada da análise. Todas as 
variáveis apresentaram correlação elevada não indicando a necessidade de exclusão de 
nenhuma delas (HAIR et al, 2005).

Calculou-se, ainda, para esse construto o Alpha de Cronbach, que permite avaliar a confia-
bilidade da escala utilizada (MALHOTRA, 2006). O resultado obtido para o Alpha de Cron-
bach (0,856) denota sua fidedignidade já que apresentou valor superior ao limite mínimo 
sugerido de 0,6 para pesquisas exploratórias (HAIR et al, 2005; MALHOTRA, 2006). Os 
valores indicam confiabilidade interna entre as respostas dos 192 questionários preenchi-
dos pela amostra. A consistência interna satisfatória indica que o modelo possui robustez 
para uma amostra com várias empresas do comércio varejista.

As comunalidades obtiveram resultados elevados, ficando entre 0,513 e 0,770, com um 
valor médio de 0,614, indicando, mais uma vez, não ser necessário a retirada de nenhuma 
variável, confirmado, posteriormente, pela matriz de componentes, à qual não apresentou 
nenhuma variável isolada.

O cálculo da variância das 33 variáveis iniciais indicou que 61,58% da variância total po-
deriam ser explicada por 9 componentes (ou fatores). Número equivalente aos 60,95% 
identificado por Christo (2011) para a mesma quantidade de dimensões.

Foi realizada a extração pelos principais componentes realizando-se a análise pela matriz 
de correlação. Utilizou-se o método de rotação Varimax. Os resultados obtidos pela analise 
fatorial estabeleceram alguns componentes que podem representar variáveis latentes liga-
das ao Comportamento Inovador. A análise da matriz de componentes rotacionada permitiu 
realocar as variáveis do CI levando em consideração tanto as cargas fatoriais como a rela-
ção subjetiva das variáveis. Ou seja, o pesquisador decidiu tirar a variável do grupo com a 
qual ela apresentou maior fator e reagrupá-la com outro grupo com o qual ela tinha mais 
sinergia e, também, tinha alguma carga fatorial.
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As variáveis pertencentes ao componente 1 estavam relacionadas com a dimensão im-
pacto na percepção dos empresários. Possuindo características marcantes do compor-
tamento empreendedor, optou-se pela sugestão de uma nova denominação com ênfase 
na inovação motivada pelo espirito empreendedor. O componente 2 agrupou, em sua 
maioria, variáveis das dimensões alinhamento estratégico da empresa, P&D e fatores 
microambientais (ambiente interno). A observação destas variáveis caracterizadas pela 
abrangência de elementos internos a empresa, conduziu a uma nova denominação, re-
lacionando-as à inovação motivada pela atuação estratégica da empresa. As variáveis da 
dimensão redução da propensão a inovar concentraram o grupamento do componente 
3. Tratando-se de variáveis que destacam elementos desestimuladores da inovação, foi 
sugerida uma nova dimensão denominada inovação apesar das diversidades. As variáveis 
da dimensão impacto financeiro na organização foram predominantes na composição do 
componente 4. Esse grupo, com uma temática caracteristicamente financeira, pode ser 
chamado de inovação motivada pelo aumento da rentabilidade. O componente 5 da matriz 
manteve o agrupamento de variáveis relacionada à dimensão fatores macroambientais 
(ambiente externo). Dessa forma, a sugestão prática foi denominá-lo de inovação estimu-
lada pelo ambiente externo (fatores macroambientais).

O último agrupamento de variáveis (componente 6) está composto por variáveis não dire-
tamente ligadas a nenhuma dimensão específica. Essas variáveis apontam para o que se 
convém chamar de “inovação pela inovação”, envolvendo a realização da inovação diante 
da simples existência de condições financeiras, da busca pelo aumento de demanda e pela 
busca de sobrevivência (pessoal e familiar). Dessa forma, sugere-se denominar esse gru-
pamento como a inovação motivada por pura necessidade.

Sendo assim, essa reflexão teve como resultado a sugestão de 6 novos fatores (dimensões), 
com uma nomenclatura que possibilita o melhor entendimento do que se está agrupando.

4.2. CORRELAÇÃO ENTRE OS 
CONSTRUTOS E SUAS DIMENSÕES
Antes de analisar a correlação apurada para os construtos de OM e CI, verificou-se o grau 
médio de cada um deles. O construto CI apresentou média geral de 4,22 que indica um 
elevado Comportamento Inovador. Para o construto de OM, o grau identificado foi mediano 
(3,69), indicando uma moderada Orientação para o Mercado.

O resultado mediano, equivalente a valores entre 3 e 4, para o grau de OM, é condizente 
com o estudo recente realizado por Alves (2011), que apurou um grau de 3,57 de OM em 
empresas do Estado, e de 3,58 para empresas nacionais, revelando esse posicionamento 
moderado para as empresas pesquisadas.

A forte indicação de um Comportamento Inovador para as MPEs pesquisadas, equivalente 
a valores entre 4 e 5, reflete uma possível influência positiva da inovação nos seus resul-
tados, garantindo sua permanência no mercado, ampliando sua oferta de produtos, sua 
presença no mercado e, também, abrindo novos mercados.

Em geral, verifica-se que as correlações entre as dimensões desses dois construtos são 
baixas, mas algumas são significativas. A observação da correlação cruzada entre as di-
mensões desses construtos apontam para resultados que merecem ser destacados.
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Observa-se, que a maior correlação geral está presente entre a dimensão inovação motiva-
da pelo aumento da rentabilidade (D4) e a dimensão Ri. Este fato pode ser uma indicação 
de que as empresas pesquisadas estão mais preocupadas com a venda do que com a cole-
ta de informações do mercado, focalizando a obtenção de maiores resultados.

A dimensão inovação estimulada pelo ambiente externo (fatores macroambientais) (D5) 
apresentou relação com as dimensões Gi e Ri, podendo indicar uma inovação resultante da 
geração de informação do mercado e da resposta da empresa a essas informações.

As dimensões Di e Ri também apresentaram relação com a dimensão inovação motivada 
pelo espirito empreendedor (D1). Essa relação pode representar uma maior intensidade do 
compartilhamento de informações dentro da empresa e uma maior resposta da empresa 
para o mercado em detrimento do seu comportamento empreendedor. A inovação moti-
vada pela atuação estratégica da empresa (D2) obteve um maior relacionamento com a 
dimensão Di. Parece evidente que uma empresa que possui estratégias definidas tende a 
estimular a disseminação das informações para todos os membros da empresa.

As dimensões inovação apesar das diversidades (D3) e inovação motivada por pura ne-
cessidade (D6) praticamente não possuem correlação com as dimensões de OM. O en-
tendimento para este fenômeno pode estar representado na possiblidade da OM buscar a 
superação coletiva das possíveis dificuldades enfrentadas pela empresa e desconsiderar as 
necessidades individuais de sobrevivência de seus membros diante da necessidade maior 
de manutenção da empresa no mercado.

No que diz respeito ao cálculo das correlações entre os construtos de OM e CI, utilizou-se 
o coeficiente de correlação de Pearson. O valor de 0,321constata a existência dessa corre-
lação. Diante de um valor diferente de zero, aceita-se, então, a hipótese assumida por esse 
estudo, de que empresas com Orientação para o Mercado possuem, também, Comporta-
mento Inovador, rejeitando-se, então, a hipótese nula. Isto representa que uma elevação do 
grau de OM resultará numa resposta de 0,321 na elevação do grau de CI.

Este parâmetro confirma a indicação de que a OM é um elemento condutor que reforça a 
capacidade da prática da inovação em uma empresa como resposta às condições do mer-
cado conforme afirmadas nos estudos de Naver e Slater (1990), Kohli e Jaworski (1990), 
Kohli, Jaworski e Kumar (1993) e Day (1994).

5. CONCLUSÃO
A relação positiva entre a Orientação para o Mercado e o Comportamento Inovador, verifi-
cada na amostra, proporcionou o alcance do objetivo principal deste trabalho. Permitindo, 
também, a aceitação da hipótese de que uma empresa orientada para o mercado possui, 
também, um comportamento inovador.

A busca pela identificação do grau de Orientação para o Mercado entre os sujeitos da pes-
quisa foi alcançada pela constatação de um grau moderado de orientação entre os sujeitos 
pesquisados, revelando a necessidade das empresas atentarem para fatores relacionados 
à geração e a disseminação de inteligência de mercado. A indicação de maior força para 
a dimensão de resposta à inteligência do mercado é um reflexo da proximidade dessas 
empresas de menor porte com o seu cliente, favorecendo um atendimento mais imediato 
de suas necessidades.
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O alcance da identificação do grau de Comportamento Inovador experimentado pelos 
sujeitos foi atingido pela aplicação do construto de Christo (2011), que apurou um 
grau elevado para esse comportamento. A explicação para esse elevado grau apurado 
pode estar evidenciado na presença de um comportamento empreendedor mais agu-
çado para esses sujeitos.

Também foi possível atingir a identificação de variáveis latentes relacionadas ao construto 
Comportamento Inovador. Neste seu primeiro teste, esse construto produziu resultados 
equivalentes, que mantiveram todas as variáveis da escala e a possibilidade de manutenção 
do mesmo número de dimensões originais.

Contudo, a reflexão mais debruçada sobre os índices do Comportamento Inovador fa-
voreceu o estabelecimento de alguns componentes que podem representar variáveis la-
tentes relacionadas a esse comportamento. O novo agrupamento das variáveis resultou 
na definição de 6 novos fatores para esse construto, denominados de inovação motiva-
da pelo espirito empreendedor, inovação motivada pela atuação estratégica da empresa, 
inovação apesar das dificuldades, inovação motivada pelo aumento da rentabilidade, 
inovação motivada pelo ambiente externo (fatores macroambientais) e inovação moti-
vada por pura necessidade.

A intenção dessa análise foi facilitar a proposta desse modelo, aprimorando sua consti-
tuição, refinando suas dimensões, simplificando, assim, o seu entendimento e aplicação.

O último objetivo envolveu a busca pela verificação da existência de correlação entre os 
construtos aqui analisados. A constatação da existência de uma correlação entre os cons-
trutos, para as empresas pesquisadas, proporcionou o alcance deste o objetivo.

Esse estudo, em linhas gerais, contribui para a ampliação do conhecimento da ciência ad-
ministrativa quando abrange uma pesquisa que envolve um contexto diverso da Orientação 
para o Mercado e o Comportamento Inovador, de MPEs, do segmento de varejo, que comer-
cializam gêneros alimentícios, Abre-se assim, um leque de discussões e de contribuições 
que perpassam os aspectos dessa pesquisa, quais sejam: a contribuição para as MPEs do 
varejo de alimentos local, pela aplicação das escalas de Orientação para o Mercado e de 
Comportamento Inovador, pelo aprofundamento da análise do construto do Comportamen-
to Inovador, e pela exploração da correlação entre esses construtos, tomados em conjunto.

A aplicação do modelo de Orientação para o Mercado em micro empresas apresentou certa 
limitação. Há muitos questionamentos sobre “departamentos” e, pelo seu porte, essas 
empresas não tem uma departamentalização definida. Comprometendo, assim, algumas 
avaliações, especialmente, na dimensão que trata da disseminação das informações.

A compreensão sobre o elevado grau de Comportamento Inovador apresentado neste es-
tudo merece uma investigação mais aprofundada, envolvendo a identificação dos tipos de 
inovação que essas empresas estão experimentando e o grau de influência da presença de 
características empreendedoras no seu potencial inovador.

Sugere-se, ainda, realização de um estudo que possa testar a possibilidade de integração 
das duas escalas de mensuração utilizadas. O novo agrupamento de variáveis, aqui estabe-
lecido, também deve ser testado e validado em estudos posteriores. A amplitude dos resul-
tados e conclusões aqui apresentadas está limitada a amostra de empresas do Município 
de Mossoró/RN, representando a percepção particular dos seus gestores.
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Resumo: Para tirar mais de 10 milhões de brasileiros da informalidade, o governo criou uma 
nova figura jurídica, o Micro Empreendedor Individual (MEI). Apesar do Estado do Ceará figu-
rar na nona colocação entre os dez municípios brasileiros com maior número de inscrições na 
data base de 31 de julho de 2013, com 98.865, sendo destes 46.970 em Fortaleza, capital do 
Ceará, ainda é alto o número de empreendedores na informalidade. Nesse contexto, definiu-se 
como objetivo geral identificar os fatores que afetam a decisão de um empreendedor em manter-
-se informal (não MEI). A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica, descritiva e 
quantitativa. A população é formada por 60 empreendedores individuais informais do município 
de Fortaleza. A amostra é não probabilística e foi selecionada por acessibilidade. Os resultados 
apontaram, que dentre os fatores listados na literatura da informalidade dos empreendedores 
individuais, os respondentes do município de Fortaleza/CE destacaram, dentre outros, a falta de 
orientação de órgãos públicos; o custo elevado para dar baixa no registro; a falta de apoio dos 
contadores; e a cobrança de taxas que eles julgam indevidas.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Microempreendedor Individual. Informalidade.

INDIVIDUAL MICROENTERPRISE: FACTORS OF INFORMALITY

Abstract: To take more than 10 million Brazilians out of informality, the government created a new 
legal form, the Individual Microenterprise (IME). Despite the state of Ceará appear in ninth place 
among the ten municipalities with the highest number of entries on the base date July 31, 2013 , 
with 98 865 , with 46,970 of these in Fortaleza, capital of Ceará, is still high number of entrepre-
neurs in the informal sector. In this context, it was defined as a general objective to identify the 
factors affecting the decision of an entrepreneur to remain informal (not MIE). The methodology 
consisted of literature, descriptive and quantitative research. The population consists of 60 in-
dividual informal entrepreneurs in Fortaleza. The sample is non-probabilistic and was selected 
by criteria of accessibility. The results indicated that among the factors listed in the literature on 
informality of individual entrepreneurs, respondents in Fortaleza(Ce) highlighted, among others, 
the lack of guidance from government agencies; the high cost to write off the registry; the lack of 
support from counters; and the collection of fees they deem improper .

Key Words: Enterpreneurship. Individual Microenterprise. Informality.
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os setores de baixos rendimentos da população economicamente ati-
va têm vivido dificuldades crescentes em seu ingresso e permanência no mercado de traba-
lho assalariado. Da mesma forma, aumentam as restrições às modalidades costumeiras de 
ocupação e renda, como a produção familiar, o trabalho por conta própria e a informalidade. 
A privatização de setores econômicos, a desregulamentação das relações laborais e o incre-
mento das competências exigidas dos trabalhadores são alguns dos vetores determinantes 
desse quadro. A reestruturação das economias e dos mercados de trabalho tem igualmente 
favorecido o recrudescimento das atividades informais nos países mais desenvolvidos. O 
Brasil, considerado um dos países da semiperiferia do sistema mundial, apresenta proble-
mas de desemprego, pobreza e desigualdade (FERRARINI; GAIGER, 2010).

Para tirar mais de 10 milhões de brasileiros da informalidade, o governo criou uma nova 
figura jurídica, o Empreendedor Individual ou Microemprendedor Individual (MEI). A cria-
ção do MEI foi estabelecida pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. Até 
pouco tempo, os empreendedores brasileiros não eram contemplados pela legislação. Não 
existia uma lei específica que estimulasse ou trouxesse benefícios individuais, além dos 
micro e pequenos empresários. De acordo com Pimentel (2012), tudo começou a mudar 
em 2006, com a aprovação do novo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que instituiu 
uma série de estímulos ao empreendedorismo.

A Lei Complementar nº 128/2008 foi lançada, dentre outras providências, com o objeti-
vo de formalizar os trabalhadores que atuam por conta própria. Inicialmente com teto de 
faturamento de R$36.00,00, a partir da Lei Complementar nº. 139, de janeiro de 2012, o 
Empreendedor Individual contempla os profissionais com faturamento de, no máximo, R$ 
60 mil por ano e que possuam até um empregado contratado com salário mínimo ou piso 
da categoria. O beneficio passa pela alíquota de apenas 5% sobre o salário mínimo, valores 
fixo de R$1,00 de ISS e R$5,00 de ICMS. O interessado também não pode ter participação 
em outra empresa como sócio ou titular (BRASIL, 2008). O único custo da formalização é o 
pagamento mensal de R$ 32,10 (Comércio e Indústria) ou R$ 36,10 (Prestação de Serviço) 
e R$ 1,00 (Comércio e Indústria) que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao 
ISS (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2013).

Essa categoria tem como objetivo legalizar um grande número de empreendedores que 
geram receita para a União, para os estados e para os municípios, mas que não tinham 
vínculo com a Previdência Social, deixando, assim, de obter os benefícios dessa geração 
de receita (SANTOS, 2011).

O Estado do Ceará, na posição de julho de 2013, ocupava a nona colocação entre os esta-
dos brasileiros em relação ao número de inscrições no programa MEI, com 98.865 inscri-
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tos. Já Fortaleza, sua capital, figurava no mesmo período com 46.970 inscrições (PORTAL 
DO EMPREENDEDOR, 2013). Apesar desse cenário, ainda é grande o número de microem-
preendedores individuais no mercado informal.

Frente a esse contexto, definiu-se como problema de pesquisa a seguinte questão: Quais 
os fatores da não formalização dos empreendedores individuais? Para tanto, elaborou-se 
o seguinte objetivo geral: identificar os fatores que afetam a decisão de um empreendedor 
em manter-se informal (não MEI).

A presente pesquisa se justifica por se tratar de um tema recente, com poucas pesquisas 
de natureza acadêmica. Destaca-se, também, a relevância social desta pesquisa, uma vez 
que aborda um assunto de grande interesse da sociedade e do governo que é a identifi-
cação dos fatores da informalidade dos empreendedores individuais. Acredita-se que os 
resultados desta possam contribuir com os órgãos públicos na elaboração de estratégias 
para reduzir o número de empreendedores informais.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. EMPREENDEDORISMO
O interesse acadêmico em empreendedores e criação de novos negócios tem crescido e 
tornado o tema empreendedorismo em um rigoroso campo de estudo, com a criação de 
journals específicos sobre o assunto, mudança dos currículos acadêmicos das univer-
sidades e o crescimento de eventos e conferências específicos sobre o tema (HARRIS; 
SAPIENZA; BOWIE, 2009). Brenkert (2009) enfatiza esse crescimento quando cita que, nos 
últimos anos, o tema empreendedorismo obteve bastante atenção no mundo, principal-
mente por sua contribuição para a criação de novos produtos e serviços, empregos e para 
a própria economia.

Popularizada por Peter Drucker, fortemente difundida pelas escolas de gestão de negócios 
e acolhida nos relatórios das organizações internacionais e nas declarações solenes dos 
governos, a expressão empreendedorismo considera que a essência do empreendedor 
consiste em transformar ideias inovadoras em ações lucrativas (HESPANHA, 2010). A in-
dissociabilidade entre teoria e prática explica o fato de que, havendo emergido no âmbito 
da sociedade mercantil capitalista, o termo empreendedorismo tenha sido utilizado para 
realçar o papel protagonista de indivíduos dotados de capacidade de inovação direcionada 
à obtenção de vantagens competitivas, além de aptidão apurada para detectar e aproveitar 
oportunidades (FERRARINI; GAIGER, 2010).

Assim, numa visão mais ampla, o termo empreendedorismo “[...] é utilizado para designar 
os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, 
seu universo de atuação” (DOLABELA, 2003, p. 43); e em uma visão mais específica como 
sendo “aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produ-
tos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 
recursos e materiais.” (SCHUMPETER, 1949).

Felippe (1996) defende a ideia de que o empreendedor, em geral, é motivado pela autor-
realização e pelo desejo de assumir responsabilidades e ser independente. Considera irre-
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sistíveis os novos empreendimentos e propõe sempre ideias criativas, seguidas de ação. A 
autoavaliação, a autocrítica e o controle do comportamento são características do empre-
endedor que busca o autodesenvolvimento. Para se tornar um empreendedor de sucesso, 
é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade de organizar, liderar pessoas e de 
conhecer tecnicamente etapas e processos.

Assim, o constructo dinâmico da ideia de um novo produto, serviço ou evento precisa ser tra-
balhado até gerar um resultado positivo, criando-se uma nova fonte de valor (HUNTER, 2012).

O conjunto de atributos requeridos do empreendedor contém um nível de exigência noto-
riamente elevado. A plêiade de virtudes que deve possuir é, no mínimo, um privilégio de 
indivíduos particularmente talentosos e intimoratos. A capacidade de empreender reveste-
-se então de um caráter excepcional, dificilmente transferível pelo aprendizado e, portanto, 
não disseminável, senão no intuito conformista de produzir réplicas imperfeitas, cujo in-
sucesso é muito provável. Por conseguinte, o empreendedorismo torna-se iniludivelmente 
um fenômeno efêmero – um “ato heróico” – de efeitos transitórios. Sua natureza contra-
diz a ideia de que funcione como uma possante alavanca propulsora do desenvolvimento 
econômico, cuja sustentabilidade depende de fatores positivos e duradouros (FERRARINI; 
GAIGER, 2010).

Brockhaus e Horwitz (1986), Hisrich (1986), Hornaday (1982) e Timmons (1978) pesqui-
saram a literatura e identificaram as características comumente atribuídas aos empreen-
dedores. Já Filion (2000) identificou as características comuns a empreendedores bem-
-sucedidos. Ambas são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Características comuns aos empreendedores

Características comuns 
aos empreendedores Características de empreendedores bem-sucedidos

Apresentam tenacidade

Possuem capacidade de tolerar 
ambiguidade e incerteza

Fazem bom uso de recursos

Correm riscos moderados

São imaginativos

Voltam-se para resultados

Valores e cultura de empreendedorismo adquiridos por meio de contato com, pelo 
menos, um modelo empreendedor durante a sua juventude

Experiência em negócios

Diferenciação

Intuição

Envolvimento

Trabalhadores incansáveis

Sonhadores realistas (visionários)

Líderes

Trabalham em rede com moderação

Tem o seu próprio sistema de relações com os empregados

Controladores do comportamento das pessoas ao seu redor

Aprendizagem dos seus próprios padrões

Fonte: Elaborado com base em Brockhaus e Horwitz (1986), Filion (2000, p.3), 
Hisrich (1986), Hornaday (1982) e Timmons (1978),

McClelland (1972) também tem sido apontado na literatura haja vista a relevância do seu 
trabalho no que se refere à elaboração das dez características empreendedoras, conforme 
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segue: 1) busca de oportunidade e iniciativa, 2) persistência, 3) comprometimento, 4) exi-
gência de qualidade e eficiência, 5) correr riscos calculados, 6) estabelecimento de metas, 
7) busca de informações, 8) planejamento e monitoramento sistemático, 9) persuasão e 
rede de contatos e 10) independência/ autoconfiança.

A literatura em geral afirma que o empreendedor é uma entidade multifacetada e multi-
funcional, portanto, extremamente capaz de executar todos os fatores pertinentes à sua 
personalidade. Dentre os diversos conceitos de empreendedor, pode-se afirmar que ele 
deve ser organizado, dinâmico, dedicado, bem relacionado, líder, persuasivo, autoconfian-
te, visionário, possuir um bom networking, saber estabelecer metas, correr riscos calcu-
lados, dentre outras qualidades (CARPENTER, 2011; DORNELAS, 2005; McCLELLAND, 
1972; THOMPSON, 2004).

2.2. EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Nos últimos anos, tem sido dada uma grande importância à problemática do empreen-
dedorismo de pequena escala devido, sobretudo, ao reconhecimento, pelas políticas pú-
blicas, do contributo da pequena iniciativa para o crescimento econômico, o emprego e a 
vitalidade da economia (ESPANHA, 2010).

O microempreendedorismo em geral é concebido como uma especificação do conceito 
de empreendedorismo reportado às situações de pequeníssima escala (ESPANHA, 2010). 
O autor ressalta que um dos componentes do microempreendedorismo é a situação de 
desemprego em que o trabalhador, por procurar emprego sem êxito, decide montar o seu 
próprio negócio. A procura por segurança material constitui, nesses casos, um fator moti-
vacional de enorme importância.

O Brasil ainda apresenta um alto grau de informalidade. Só no Estado do Ceará tinha, até 
março de 2011, 750 mil pessoas na informalidade, sendo 49% desse total, ou 361 mil em 
Fortaleza e Região Metropolitana. Por conta desse número alto, a Prefeitura de Fortaleza 
resolveu criar a célula de Atendimento ao Empreendedor Individual. A ida dos técnicos ao 
local de trabalho informal é um facilitador. Agiliza o atendimento, uma vez que não há ne-
cessidade da pessoa perder horas de trabalho, além de ser gratuita (CEARA AGORA, 2012).

Pacobahyba (2011) explana que não obstante o avanço obtido com as legislações anterio-
res à Lei Complementar nº 128/2008, a informalidade ainda era muito grande no cenário 
nacional. Os diversos dados existentes, especialmente os coletados pelo SEBRAE e pelo 
IBGE, expressavam uma realidade “avassaladora” de informalidade das microempresas 
e das empresas de pequeno porte. Assim, ficou evidente que se necessitava de políticas 
públicas de incentivo a essas empresas que fossem mais efetivas, alcançando resultados 
positivos no combate à informalidade.

Nesse contexto foi criada a Lei Complementar nº128/2008 que traz um grande benefício 
tanto para os microempreendedores como para a economia brasileira de um modo geral: 
a formalização legal desses profissionais. Por meio desse processo, eles adquirem direitos 
importantes como a qualificação de segurado do INSS, o acesso ao crédito, o direito de 
participar de licitações públicas e a possibilidade de negociar com as demais empresas de 
forma transparente, sem a menor preocupação com a atuação do fisco sobre sua atividade, 
uma vez que aderiu à legalidade. É sem dúvida um grande passo para que amanhã, esses 
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microempreendedores se tornem sócios de uma microempresa e isso se torne um círculo 
de crescimento econômico para as comunidades e para o Brasil (SANTOS; FREITAS, 2012).

A inscrição do MEI se dá de forma extremamente simplificada, por meio da Internet, e gera, 
de forma imediata, a abertura de uma empresa para o trabalhador por conta própria infor-
mal, com direito a CNPJ e alvará de funcionamento provisório por 180 dias, que, no caso 
de nenhuma ação da prefeitura, torna-se definitivo (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2013)

Com o advento dessa nova lei, surgiu uma grande oportunidade de regularização de mi-
lhares de profissionais que hoje atuam na informalidade e o consequente aumento da arre-
cadação, e também deve implicar numa maior profissionalização desses empreendedores, 
que precisarão controlar melhor suas contas para medir a rentabilidade, a viabilidade e a 
continuidade do seu pequeno negócio (SANTOS; FREITAS, 2012).

Na visão de Lopes (2012), tal regramento possibilita aos autônomos, ou mesmo ambu-
lantes, como a costureira, manicure, professores particulares, dentre outros, as suas re-
gularizações, contribuindo com o pagamento de tributos de forma mais “benevolente”, e 
em troca, usufruindo de benefícios antes apenas deferidos para os que já participavam do 
mercado formal.

Pacobahyba (2011, p. 35) explana que, em plena consonância com as recentes transforma-
ções da sociedade, proporcionadas pela tecnologia, o microempreendedor individual conta 
com uma importante ferramenta na rede mundial de computadores, a fim de se esclarecer 
sobre os benefícios que contarão com a formalização. Dados publicados no sítio oficial 
demonstram a grandeza dessa classe de empresários que emerge com a regulamentação 
do tratamento diferenciado e favorecido.

A divulgação dos benefícios com a formalização por meio do Empreendedor Individual 
tem dado resultados positivos, e cada vez mais um número maior de autônomos estão 
vendo neste caminho uma oportunidade de crescer em seu negócio com maior segurança. 
Para Lopes (2012), a Lei Complementar nº128/2008 possibilitou uma grande facilitação à 
legalização dos empresários que exerciam suas atividades de forma autônoma ou mesmo 
ambulante, apesar disso deixou de avançar em alguns pontos fundamentais para a sua ef-
caz aplicabilidade, como o fato de se levar em conta a renda bruta no cálculo do limite anual 
para enquadramento. Assim, agir desta forma poderá dificultar a manutenção dos empre-
sários neste sistema, principalmente os que necessitem do pagamento de aluguel de ponto 
ou que possuam obrigações decorrentes da contratação do único funcionário permitido. 
Isto tudo sem levar em conta as despesas necessárias para o próprio desenvolvimento da 
atividade (JULIÃO et. al., 2014).

Alguns estudos atribuem a informalidade aos altos custos trabalhistas, à cobrança de im-
postos, à burocracia e à corrupção governamental (TIRYAKI, 2008).

Contudo, ainda restam desafios em termos de simplificação. Embora a legislação tenha 
desobrigado o MEI de fazer a declaração “negativa” de Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), precisa declarar o GFIP, RAIS e o Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego (Caged), no caso de ter empregado, em uma significativa so-
breposição de informações. O MEI, no caso de ter empregado, terá que declarar a mesma 
informação em três instrumentos diferentes para distintas instituições do governo federal, 
que implica a contratação de um contador, elevando o custo da formalização. No âmbito 



33

da Receita Federal está em desenvolvimento uma declaração unificada de previdência, uma 
trabalhista e uma do FGTS, no projeto denominado de “folha digital”, conforme estabeleci-
do pela Lei Complementar nº.139. (COSTANZI; BARBOSA; RIBEIRO, 2011).

De acordo com Silveira e Teixeira (2011, p. 226) “existem vários fatores que desestimulam 
os pequenos empreendimentos a se formalizarem, tais como: alto custo da legalização, 
a falta de informações, baixa capacidade para arcar com os custos de impostos”. Nesse 
sentido, Doellinger (2006, p. 27) salienta que “o informal está nesta condição porque foi 
empurrado. Ele está ali para sobreviver; não tem como pagar esses impostos. Se for obri-
gado, pode ir à falência porque não vai conseguir competir”.

3. METODOLOGIA
Como é a questão da pesquisa que sugere a metodologia a ser utilizada (SILVERMAN, 
2009), inicia-se esta seção expondo novamente o problema de pesquisa – Quais os moti-
vos da não formalização dos empreendedores individuais?

Quanto aos meios, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, pois para fundamentação do arti-
go foi realizada uma investigação com o uso de materiais acessíveis ao público em geral, 
como livros, artigos e reportagens, conforme define Vergara (2005). Quanto ao método, 
utilizou-se pesquisa quantitativa (RICHARDSON, 1999) e quanto ao tipo de pesquisa, des-
critiva (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).

A população é formada por empreendedores individuais informais do município de Forta-
leza/Ce. A amostra foi do tipo não probabilística e selecionada por critério de acessibilida-
de. De acordo com Vergara (2005, p.50-51), uma amostra não probabilística, destacando 
aquelas selecionadas por acessibilidade e por tipicidade estão longe de qualquer procedi-
mento estatístico, selecionando-se os elementos pela facilidade de acesso a eles.

No que se refere à coleta de dados, seguiu-se a orientação de Cervo, Bervian e Da Silva 
(2007, p. 50) que afirma que “toda pesquisa, em especial a pesquisa descritiva, deve ser 
bem planejada se quiser oferecer resultados úteis e fidedignos. Esse planejamento envolve 
também a tarefa de coleta de dados, que corresponde a uma fase intermediária da pesquisa 
descritiva”. Os autores acrescentam que a coleta de dados envolve diversos passos, sendo 
um deles a elaboração do instrumento de coleta. Assim, utilizou-se como instrumento de 
coleta de dados um formulário composto de duas partes: a primeira identificando o perfil 
dos respondentes e a segunda com questões necessárias para responder à questão da 
pesquisa. Este foi pré-testado com cinco especialistas, professores doutores com mais de 
dez anos de experiência na área, com o intuito de averiguar se as variáveis selecionadas 
possibilitavam responder a questão de pesquisa.

O formulário foi aplicado pessoalmente, no período de 1 de setembro a 25 de novembro de 
2013. Ressalta-se que foram abordados mais de 200 microempreendedores, no entanto, 
60 se dispuseram a participar da pesquisa.

Para melhor visualização dos dados, utilizaram-se tabelas (STEVENSON, 2001). Na tabula-
ção contou-se com o auxílio dos softwares Excel, versão 2010 e SPSS, versão 17. Para ana-
lisar os dados se contou com a técnica de “Contagem de Frequência” (STEVENSON, 2001).
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4. RESULTADOS E ANÁLISES
Foram analisados 60 formulários válidos (Tabela 1), dentre os quais, 39 (65,0%) são de 
microempreendedores do gênero feminino e 21 (35,0%) do gênero masculino. Quanto à 
faixa etária, obteve-se uma maior frequência entre 37 a 49 anos, em um total de 36 dos 60 
respondentes, correspondendo a 60% da amostra. Uma outra observação é que os MEI 
mais jovens (faixa de 18 a 24 anos correspondem à frequência de 3 dos 60 entrevistados 
(5%) revelando que os enquadrados no MEI são pessoas já de certa maturidade, e não 
jovens empreendedores. Esse resultado guarda relação com a pesquisa de Siqueira, Rocha 
e Teles (2013), em que o gênero feminino foi o mais expressivo.

Cabe destacar que a maioria não chegou a fazer um curso de nível superior, com a exceção 
de apenas 6 respondentes.

Tabela 1 – Perfil do respondente

Item Frequência %

Gênero

Feminino 39 65,0

Masculino 21 35,0

Total 60 100,0

Faixa etária

18 a 24 anos 03 5,0

25 a 30 anos 09 15,0

31 a 36 anos 09 15,0

37 a 42 anos 18 30,0

43 a 49 anos 18 30,0

50 a 56 anos 03 5,0

Acima de 60 anos 00 0,0

Total 60 100,0

Escolaridade

Fundamental 21 35,0

Médio 33 55,0

Superior ou mais 06 10,0

Total 60 100,0
Fonte: dados da pesquisa (2013).

Na Tabela 2, é possível constatar que 100% da amostra da pesquisa referem-se aos setores 
do serviço e comércio, revelando ainda uma fragilidade no setor industrial. Em relação à 
pesquisa do Sebrae (2013b) sobre Perfil do MEI, os resultados da amostra revelam si-
milaridade com o quadro nacional, uma vez que Comércio e Serviços são os dois setores 
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mais representativos, com um total de 75,1%. Ressalte-se que na pesquisa nacional, a 
indústria e a construção civil contemplam 23,7%, a agropecuária 0,6% e não informado 
0,6%. Acrescente-se, ainda, que na pesquisa de Siqueira, Rocha e Teles (2013) o setor de 
serviços é o mais destacado com 72% da amostra.

Tabela 2 – Setor do negócio

Item Frequência %

Serviço 39 65,0

Comércio 21 35,0

Indústria 00 0,0

Total 60 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Em relação ao ramo de trabalho desses empreendedores individuais, o setor de confecções 
foi o que obteve a maior frequência de resposta, com 12 indicações. Em segundo lugar 
figurou o ramo “manicure”, com nove indicações e em terceiro o ramo “camelô”, com 6 
indicações. Os demais ramos receberam indicação de apenas 3 respondentes (Tabela 3).

Na visão de Lopes (2012), a Lei Complementar nº 128/2008 possibilita aos autônomos, 
ou mesmo aos ambulantes, como costureira, manicure, professores particulares, dentre 
outros, a sua regularização, contribuindo com o pagamento de tributos de forma mais 
“benevolente”, e em troca, usufruindo de benefícios antes apenas deferidos para os que já 
participavam do mercado formal.

Tabela 3 – Ramo de trabalho

Item Frequência %

Confecção 12 20,0

Manicure 09 15,0

Camelô 08 13,3

Costureira 03 5,0

Cabeleireiro 03 5,0

Costura (facção) 03 5,0

Manutenção elétrica 03 5,0

Sacoleira 03 5,0

Taxista 03 5,0

Gesseiro 03 5,0

Decoração 03 5,0

Modelista 03 5,0

Bem estar 03 5,0

Intermediação emp. Financ. 01 1,7

Total 60 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).
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Segundo dados da pesquisa do Sebrae (2013a), as atividades preferidas pelas mulheres 
são: comércio de artigo de vestuário (17,4%), serviços de cabeleireiros e atividades de 
estética (17,1%), o que se coaduna com os resultados encontrados na amostra, uma vez 
que confecção, manicure, costureira, cabeleireiro e costura (facção) ocupam uma das pri-
meiras posições da pesquisa.

Quando questionados se havia mais de uma pessoa trabalhando no negócio, 21 respon-
dentes informaram que sim, que tinham mais uma pessoa ajudando no negócio, entretan-
to, a maioria, com 39 indicações, trabalha sozinho, conforme exposto na Tabela 4.

Tabela 4 – Mais de uma pessoa trabalhando no negócio

Item Frequência %

Não 39 65,0

Sim 21 35,0

Total 60 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Em relação ao tempo de trabalho na informalidade, pode-se observar na Tabela 5 que es-
ses empreendedores individuais já estão no mercado informal há bastante tempo. A maior 
frequência foi apontada no item “acima de 20 anos”, com 18 indicações.

Tabela 5 – Tempo de trabalho na informalidade

Item Frequência %

1 a 5 anos 12 20,0

6 a 10 anos 15 25,0

11 a 20 anos 15 25,0

Acima de 20 anos 18 30,0

Total 60 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Entretanto, na pesquisa de Siqueira, Rocha e Teles (2013) a maioria dos entrevistados 
estavam na informalidade no máximo há cinco anos, sinalizando que o perfil dos MEI da 
amostra da pesquisa está há mais tempo na informalidade. Os dados coletados também 
possibilitam identificar que a maioria dos empreendedores individuais tem um faturamento 
mensal acima de dois salários mínimos. Um deles, inclusive, já no limite máximo permitido 
pela Lei Complementar nº 128/2008, que é o faturamento anual de R$60.000,00 (médio 
mensal R$5.000,00), conforme exposto na Tabela 6.

Tabela 6 – Faturamento médio mensal e lucro por setor de cada empreendedor

Setor Frequência Faturamento mensal 
médio Lucro mensal médio

Intermediação emp. Financ 01 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00

Taxista 03 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00

Cabeleireiro 03 R$ 3.500,00 R$ 2.000,00
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Sacoleira 03 R$ 3.000,00 R$ 2.500,00

Manutenção Elétrica 03 R$ 3.000,00 R$ 1.600,00

Manicure 09 R$1.500,00 R$ 900,00

Gesseiro 03 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00

Confecção 12 R$ 1.700,00 R$ 900,00

Costura (facção) 03 R$ 1.600,00 R$ 800,00

Costureira 03 R$ 1.200,00 R$ 700,00

Bem estar 03 R$ 900,00 R$ 200,00

Decoração 03 R$ 800,00 R$ 560,00

Camelô 08 R$ 700,00 R$ 400,00

Modelista 03 R$ 600,00 R$ 600,00

Total 60

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Em relação às dificuldades encontradas na informalidade, observa-se na Tabela 7 que a 
“falta de cobertura dos benefícios do INSS” foi a mais citada, obteve indicação de 42 em-
preendedores individuais. Em segundo, foi apontada a dificuldade de “comprar produtos, 
devido à falta de CNPJ”, com 24 indicações, e em terceiro foi mencionada a dificuldade de 
conseguir “empréstimos junto aos bancos”, com 21 indicações.

Tabela 7– Dificuldades encontradas na informalidade

Item Frequência %

Falta de cobertura dos benefícios do INSS 42 28,6

Comprar produtos, devido à falta de CNPJ 24 16,3

Empréstimos junto aos bancos 21 14,3

Competir com as empresas formais 15 10,2

Falta de divulgação da empresa 15 10,2

Insegurança fiscal 09 6,1

Contratar funcionários sem assinar carteira 09 6,1

Aquisição de produtos com custo mais elevado 06 4,1

Não emitir nota fiscal 06 4,1

Outra (s) 00 0,0

Total 147 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Na Tabela 8, vê-se que em relação aos pontos negativos percebidos na condição de infor-
malidade, fora atribuído uma maior frequência de resposta no item “falta de orientação de 
órgãos públicos, ressaltando assim, que apesar das iniciativas da Prefeitura de Fortaleza, 
como por exemplo, a criação de uma célula de Atendimento ao Empreendedor Individual, 
com a ida dos técnicos ao local de trabalho informal, ainda existe um público que se diz 



38

Ano 4, Edição Especial - ISSN 2236-8760

totalmente desassistido de simples orientações. Similarmente no estado de São Paulo foi 
apontado que a divulgação da lei não alcançou toda a base de empreendedores, onde 68% 
desconhecem a referida Lei (SIQUEIRA; ROCHA; TELES, 2013).

De acordo com Silveira e Teixeira (2011, p. 226), “existem vários fatores que desestimulam 
os pequenos empreendimentos a se formalizarem, tais como: alto custo da legalização, a 
falta de informações, baixa capacidade para arcar com os custos de impostos”. Esta condi-
ção está igualmente presente no estudo de Siqueira, Rocha e Teles (2013) em que 68% da 
amostra declarou não ter conhecimento sobre como se tornar MEI.

Tabela 8 – Pontos percebidos como negativo para ainda estar na informalidade

Item Frequência %

Falta de orientação de órgãos públicos 22 23,4

Custo elevado para dar baixa no registro 14 14,9

Falta de apoio dos contadores 14 14,9

Dificuldades na concessão de empréstimos 14 14,9

Cobrança de taxas indevidas 10 10,6

Limite do faturamento bruto 06 6,4

Contratação de apenas um funcionário 06 6,4

Dificuldade no cadastramento 02 2,1

Dificuldades para emitir nota fiscal 02 2,1

Dificuldades na abertura de conta jurídica 02 2,1

Outro (s) 02 2,1

Não permitir entrada de sócios 00 0,0

Total 94 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Já na Tabela 9, observa-se que quando questionados se havia interesse na formalidade a 
maioria, 42 dos 60 respondentes, informou que sim.

Tabela 9 – Interesse na formalidade

Item Frequência %

Sim 42 70,0

Não 18 30,0

Total 60 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Para aqueles que responderam “sim” foi solicitado uma justificativa. Pode-se observar nas 
citações abaixo que a maioria apontou como justificativa que tem interesse na formalidade 
para ter acesso aos benefícios, como por exemplo, os do INSS, conforme exposto na Ta-
bela 10. Destaca-se que o “respondente 6” não justificou.
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Tabela 10 – Justificativa para o interesse na formalidade

Item Frequência %

Para ter acesso aos benefícios (Ex: INSS) 33 73,3

Possibilidade de ganhos reais 05 11,1

Para ter meus direitos 04 8,9

Melhorar o conhecimento sobre o meu negócio e ter sucesso 03 6,7

Total 45 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Alguns que responderam “não” também fizeram questão de justificarem sua resposta.

“Estou satisfeito com o lucro e não falta nada” (Respondente 10).

“Meu negócio ainda é pequeno” (Respondente 14).

“Não quero pagar impostos” (Respondente 18).

“O tempo já passou, já era” (Respondente 19).

Quanto às dificuldades encontradas na administração do negócio na informalidade, 
observa-se na Tabela 11 que a maior dificuldade é com “os controles financeiros”, 
indicada por 33 respondentes. Em segundo foi citado a “concessão de empréstimos”, 
com 24 indicações.

Tabela 11 – Dificuldade que encontra na administração do negócio

Item Frequência %

Dificuldades em controles financeiros 33 20,8

Concessão de empréstimo 24 15,1

Falta de tempo 15 9,4

Dificuldades de aumento das vendas 15 9,4

Poucos clientes 15 9,4

Dificuldades na divulgação da empresa 12 7,5

Falta de conhecimento técnico 12 7,5

Falta de apoio do Sebrae 12 7,5

Falta de apoio dos Contadores 9 5,7

Dificuldades na emissão de nota fiscal 6 3,8

Dificuldades em obter novos fornecedores 6 3,8

Falta de informação 0 0,0

Outra (s) 0 0,0

Total 159 100,0

Fonte: dados da pesquisa (2013).

Cabe destacar que os respondentes tinham a opção de marcar mais de um item na Tabela 11.
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5. CONCLUSÃO
Para responder à questão de pesquisa foram analisados 60 questionários válidos, entre 
os quais 39 (65,0%) são do microempreendedores do gênero feminino e 21 (35,0%) do 
gênero masculino. Quanto à faixa etária esta esteve mais concentrada entre 37 a 49 anos, 
num total de 36 dos 60 respondentes, cabendo destacar que a maioria não chegou a fazer 
um curso de nível superior. Pode-se constatar que 100% da amostra da pesquisa referem-
-se aos setores do serviço e comércio, apesar do apoio do governo à atividade industrial. 
Já em relação ao ramo de trabalho desses empreendedores individuais os que receberam 
maior destaque foram: confecções, manicure e camelô.

Constatou-se também que a maioria desses empreendedores individuais trabalha sozinho, 
exceção a sete que tem mais uma pessoa ajudando no negócio; já estão no mercado há 
bastante tempo (acima de 20 anos); possui faturamento acima de dois salários mínimos; 
apresenta como maior dificuldade da informalidade a falta de cobertura dos benefícios do 
INSS; atribui o fato de ainda estar na informalidade à falta de orientação de órgãos públi-
cos; mostra-se interessada na formalidade com o foco nos benefícios que pode ter, espe-
cialmente os do INSS; ressalta que as maiores dificuldades encontradas na administração 
do negócio, pelo fato de estar na informalidade, se dá com os controles financeiros e com 
a concessão de empréstimos.

Assim, conclui-se que dentre os motivos listados na literatura da não formalização dos 
empreendedores individuas, os respondentes do município de Fortaleza/Ce destacaram, 
dentre outros, a falta de orientação de órgãos públicos; o custo elevado para dar baixa no 
registro; a falta de apoio dos contadores; a dificuldade na concessão de empréstimos e a 
cobrança de taxas que eles julgam indevidas.

Espera-se que o resultado da presente investigação sirva de guia para futuros trabalhos 
acadêmicos já que existe uma baixa produção acadêmica nesse tema e, que seja de grande 
valia para os órgãos públicos, especialmente à Prefeitura de Fortaleza, visando possibilitar 
a adoção de estratégias para tentar reverter esse quadro de alto índice de informalidade no 
estado do Ceará.

Sugere-se a ampliação deste estudo, investigando os motivos da informalidade dos mi-
croempreendedores individuais dos outros municípios da região nordeste, bem como das 
outras regiões brasileiras.
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Resumo: O presente estudo aborda os controles internos prospectando a implantação da Go-
vernança Corporativa numa empresa prestadora de serviços de consultoria empresarial, aqui 
denominada como empresa Alfa, visto que uma das exigências é a transparência dos resultados 
diante de todos os envolvidos no negócio. Assim, este trabalho tem como objetivo fundamentar 
e evidenciar a importância da Governança Corporativa (GC) como fator de geração e agregação 
de valores para a empresa. Nesse sentido, a pesquisa teórica trata da análise dos procedimentos 
para o desenvolvimento de controles internos e do aprimoramento de processos, produzindo 
informações contábeis mais claras e auxiliando no desenvolvimento e crescimento dos negócios 
da organização. O estudo justifica-se por buscar subsídios que permitam impulsionar a empresa 
para a realização de suas metas, proporcionadas por uma política sólida e mais bem estruturada, 
com maior aproveitamento de suas potencialidades, tendo continuidade a partir do crescimento, 
desenvolvimento e diversificação de suas atividades, o que dará maior segurança ao empresário 
na gestão do seu patrimônio e o retorno às suas expectativas de investimento. Quanto à meto-
dologia, trata-se de uma pesquisa exploratória uma vez que busca o aperfeiçoamento de ideias, 
proporcionando maior familiaridade com o tema em questão, tornando o problema explícito ou 
construindo hipótese. Em relação à abordagem de pesquisa, define-se como qualitativa, o méto-
do utilizado é o estudo de caso. Foram realizadas entrevistas com pessoas da área estratégica 
e líderes da área organizacional, que forneceram subsídios para a análise de conteúdo. Em 
síntese, é possível afirmar que a Governança Corporativa busca normatizar as empresas que 
desejam crescer e serem reconhecidas pela transparência de sua gestão.

Palavras-Chave: Controles Internos. Governança Corporativa. Transparência.

INTERNAL CONTROLS PROSPECTING CORPORATE 
GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Abstract: This study approaches the internal control prospecting the implementation of Corporate 
Governance in a provider of business consulting services, herein as Alfa, since one of the requi-
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rements is the transparency of the results towards everyone involved in the business. Thus, this 
study aims to support and highlight the importance of Corporate Governance (CG) as a factor 
in generating and adding value to the business, identifying and assessing risks, and allow cons-
tant monitoring of management. Accordingly, the theoretical research deals with the analysis of 
procedures for the development of internal controls and improving processes, producing clearer 
accounting information and helping in the development and growth of the company business. 
The study is justified by seeking subsidies that allow the company to boost the achievement of 
its goals, provided by sound and better structured policy, with better use of their potential, and 
continuity from the growth, development and diversification of their activities, which will give gre-
ater security to the businessman in the management of its assets and the return to their invest-
ment expectations. Among the major authors surveyed are: Lodi, Severino and Silva. Regarding 
the methodology, it is an exploratory research as it seeks improvement ideas, providing greater 
familiarity with the subject matter making the problem explicit or building hypothesis. Regarding 
the research approach, it is defined as qualitative; the method used has been the case study. 
Interviews have been carried out with people in the area of   strategic leaders and organizational 
area, which served as subsidy for the content analysis. In summary, it can be said that Corporate 
Governance searches to regulate companies, which seek growth and recognition by the trans-
parency of its management.

Keywords: Internal Controls. Corporate Governance. Transparency.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo aqui desenvolvido tem como objetivo demonstrar que em termos mundiais 
o grande desafio das empresas é manter o alto valor de sua marca, com foco princi-
palmente na transparência de seu desempenho diante de toda a sociedade observa-
dora. Esse foco fez surgir o interesse pela Governança Corporativa (GC), identificando 
o ambiente de gestão empresarial onde se insere com base na percepção de seus 
gestores. No presente estudo, desenvolveu-se uma proposta da criação do Conselho 
Administrativo para a empresa, buscando alinhar os controles internos já existentes e 
sugerindo melhorias, a fim de que possam servir de opção de gestão estratégica para 
o direcionamento organizacional, das pessoas, das iniciativas empresariais e da iden-
tificação de novos processos.

Embora a aplicação da GC venha crescendo ao longo das últimas décadas, ainda se 
trata de um conceito novo no campo da contabilidade, despertando grande interesse 
do mercado de capitais e do meio acadêmico. Os códigos de melhores práticas obser-
vados pela GC já foram editados em mais de 70 países o que exerce uma forte pressão 
para adoção dessas práticas pelos outros países. A Governança Corporativa teve seu 
início nos Estados Unidos e Inglaterra em meados dos anos 80, devido a alguns acon-
tecimentos constantes e do número de escândalos ocorridos em todo o mundo e das 
diversas mudanças no ambiente organizacional. No Brasil, a GC surgiu em 1999 com 
a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), originada do Insti-
tuto Brasileiro de Administração (IBCA) e com a criação do primeiro código brasileiro 
de práticas de governança.

As empresas buscam adequar-se às novas regras utilizando-se dos princípios da GC que 
são: transparência nas informações, equidade, prestação de contas, conformidade e ética. 
Esses princípios alinham os interesses com a finalidade de aperfeiçoar o valor organizacio-
nal, facilitando seu acesso ao capital e seu desenvolvimento duradouro.

O Conselho de Administração é o principal Conselho da Gestão de GC, a sua eficácia e 
desenvolvimento são motivos de melhorias constantes. Nesse contexto, a missão do Con-
selho Administrativo é proteger e valorizar o patrimônio, bem como maximizar os investi-
mentos; ter conhecimento dos valores, objetivos e metas da empresa e zelar pelo aprimo-
ramento, além de prevenir e administrar situações de conflitos.

Assim, o objetivo geral deste estudo é fundamentar e evidenciar a importância da Go-
vernança Corporativa (GC) como fator de geração e agregação de valores para a empre-
sa, identificando e avaliando os riscos, monitorando constantemente a gestão, com mais 
transparência no processo sucessório e minimizando conflitos, entre outros benefícios que 
a GC pode contribuir com a gestão da empresa.
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2. GESTÃO EMPRESARIAL E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA

A gestão empresarial, também conhecida como administração estratégica mostra-se de-
safiante para os administradores por terem que conduzir uma organização em meio às 
mudanças rápidas e ambientes dinâmicos que atualmente vão muito além de estabelecer 
objetivos e gerenciar os membros da organização. Na visão de Harrison (2005), algumas 
organizações são claramente mais inovadoras que outras, criam constantemente novos 
produtos ou novos serviços, mas na maioria das vezes essas criações exigem habilidades 
gerenciais e providências organizacionais, necessitando de persistência de todas as partes 
para alcançar os objetivos propostos. Entretanto, não basta apenas ter boas ideias, elas 
precisam ser bem aplicadas e a maioria das organizações consegue obter apenas uma 
fração de potencial criativo de seus funcionários e gerentes, a busca pelo sucesso exige 
sistemas que encorajem o pensamento inovador de todos na empresa.

Nesses processos organizacionais, descreve Marques (2011), a contabilidade gerencial 
também colabora na identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, inter-
pretação e comunicação de informações financeiras e, por isso, também são muito utili-
zadas pela administração para o planejamento, avaliação e controle da organização. Ainda 
segundo o autor, tendo em vista que uma organização é estruturada de forma hierárquica, 
a contabilidade gerencial serve para suprir, a partir do sistema de informação contábil ge-
rencial, todas as áreas da organização.

Por sua vez, Wright, Kroll e Parnell (2010) salientam que a administração estratégica de 
uma organização depende de uma série de considerações, como a avaliação das oportu-
nidades e ameaças do ambiente externo e análise dos pontos fortes e fracos da empresa. 
Quando os autores comentam sobre administração estratégica, referem-se à missão, aos 
objetivos gerais da empresa e as metas gerais a serem cumpridas, contribuindo para pro-
gramar e estabelecer estratégias que permitam a combinação entre os objetivos da organi-
zação tanto no ambiente interno quanto externo.

Em um sentido mais abrangente, Wright, Kroll e Parnell (2010) ressaltam ainda que admi-
nistração estratégica consiste nas tomadas de decisões e ações administrativas que contri-
buem para assegurar que a organização formula e mantém adaptações úteis com seu am-
biente, viabilizando a competitividade ao longo do tempo. Esses conceitos facilitam o pro-
cesso de implantação dos controles internos que darão suporte à Governança Corporativa.

A visão empreendedora e a busca pela excelência nos negócios, segundo Silva (2006), está 
fazendo com que grandes empresas se aperfeiçoem e busquem obter recursos para a cria-
ção de novos planos de negócios, corroborando com o objetivo da governança corporativa 
de maximizar o valor da empresa, facilitando assim seu acesso ao capital, contribuindo 
com sua perenidade mediante estratégias inovadoras, gerenciamento eficaz, eficiência das 
operações e geração de resultados, proporcionando retorno aos acionistas.

Conforme Silva (2006), a Governança Corporativa é um sistema pelo qual as empresas são 
conduzidas e monitoradas, abrangendo o relacionamento entre os proprietários, Conselho 
de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. Embora, ainda seja 
uma expressão recente, trata-se de uma base sólida para o crescimento econômico, a 
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integração global dos mercados e o controle dos riscos dos investimentos nas empresas, 
sendo assim, é um instrumento decisivo no desenvolvimento sustentável.

No intuito de elencar os principais valores ou princípios da Governança Corporativa o Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa (2011) destaca os seguintes:

a) transparência: são informações mais claras e completas, o que traz mais con-
fiança interna e externa à organização;

b) equidade: significa os mesmos direitos legais não só para os sócios do capital, 
mas também para todas as partes interessadas;

c) prestação de contas: responsabilidade direta dos principais executivos, presi-
dente e financeiro de prestar contas de seus atos;

d) responsabilidade corporativa: os conselheiros e executivos devem ter uma vi-
são ampla e estratégica da empresa, contemplando todos os relacionamentos 
com a comunidade em que atua;

e) problemas de agência: ocorre quando o agente, que deveria agir sempre no 
melhor interesse do principal age tendo em vista o seu melhor interesse, ou 
seja, age querendo elevar sua utilidade pessoal;

f) senso de justiça (fairness), equidade no tratamento dos sócios minoritários: sig-
nifica os mesmos direitos legais a todos os sócios, majoritários e minoritários.

Dois modelos de GC são destacados por Silva (2006) como os mais utilizados atualmente:

a) o modelo anglo-saxão ou de proteção legal: vigente nos Estados Unidos (EUA) 
e no Reino Unido onde a propriedade é relativamente pulverizada e a liquidez 
das ações é garantida nas bolsas de valores dos acionistas (shareholders);

b) o modelo nipo-germânico: baseado no equilíbrio dos interesses dos acio-
nistas com os outros grupos interessados na empresa, como empregados 
fornecedores, clientes e comunidade em geral (stakeholders). Outros países, 
principalmente países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, aplicam os 
sistemas intermediários.

Os recursos de GC acontecem por meio de um sistema eficiente de mecanismos internos e 
externos, em que os mecanismos internos são as adaptações das funções e competências 
da administração, diretoria executiva e conselho fiscal, sendo devidamente auxiliados por 
comitês específicos, como: de planejamento estratégico e operacional, gerenciamento de 
riscos, auditoria independente e interna. Já os mecanismos externos tratam do ambiente 
institucional, regulatório e de administração do mercado em que a organização atua, na 
competitividade, dos investidores, da defesa do perfil e do comando acionário (IBGC, 2011).

Na concepção de Bedicks (2012), os benefícios da prática de Governança são inúmeros, 
internamente colabora no aprimoramento da gestão e do sistema de tomadas de decisão, 
além de melhorar a qualidade dos relacionamentos da organização com seus diversos 
públicos. E os benefícios externos são o maior acesso aos recursos financeiros, humanos, 
tecnológicos, dentre outros. Contudo, a autora descreve ainda que, se não for bem elabora-
da e monitorada, alguns fatores podem tornar-se inibidores, trazendo prejuízos às práticas 
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de GC, tais como: conflitos entre objetivos dos sócios da empresa; disputa por poder dos 
controladores ou dos gestores; visão operacional e imediatista; carência de visão estraté-
gica, conselho pouco profissional e sem diversidades, causando dispersão dos objetivos 
da organização.

O Conselho de Administração (CAD), para Silva (2006), é o principal e mais eficiente instru-
mento de gestão, a sua eficácia e desenvolvimento são motivos de melhoramentos cons-
tantes, pois possibilita, de forma ampla, a orientação e o acompanhamento dos negócios 
da gestão por todos os interessados, servindo como instrumento dos acionistas na gover-
nabilidade dos ativos. O Conselho é investido da ascendência e dos poderes de governança 
sobre os gestores, os quais, em sua essência, lhe permitem orientar e fiscalizar se as apli-
cações de recursos estão em sintonia com os interesses dos acionistas e/ou proprietários.

Sintonizado com a ideia de Silva, o IBGC (2010) afirma que o Conselho administrativo é um 
órgão encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcio-
namento estratégico. O CAD recebe poderes dos sócios e presta contas a eles, visto que 
tem a missão de proteger e valorizar a empresa, maximizando o retorno dos investimentos 
no longo prazo, buscando o equilíbrio entre as partes interessadas. Cabe ao CAD elaborar 
planejamentos estratégicos que busquem maximizar o lucro e agregar valor a empresa 
diante dos acionistas. Ao conselho também se atribui a responsabilidade de gerenciamento 
de riscos no que tange a assegurar que a diretoria identifique em tempo hábil os riscos aos 
quais a sociedade está exposta, sua probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e 
planos adotados para a prevenção ou redução dos problemas (SILVA, 2006).

Conforme o IBGC (2010), cabe, ainda, outras atribuições ao Conselho, tais como: zelar 
pelos valores e propósitos da organização e traçar suas diretrizes estratégicas, dentre as 
responsabilidades destaca-se a discussão, a aprovação e o monitoramento de decisões 
envolvendo: estratégia, estrutura de capital, propensão e tolerância ao risco, contratação e 
dispensa, dentre outras funções.

Não obstante, Silva (2006) ressalta, inclusive, que cabe ao Conselho Administrativo: fixar 
a orientação geral dos negócios da empresa, nomear e destituir os direitos da empresa e 
fixar-lhes as atribuições, além de fiscalizar a gestão dos diretores, convocar a assembleia 
geral, manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria, etc. 
Compete também ao CAD apoiar e supervisionar continuamente a gestão da organização 
em relação aos negócios, aos riscos e as pessoas. Porém, não deve interferir em assun-
tos operacionais, mas tem o livre-arbítrio de solicitar todas as informações operacionais 
necessárias ao cumprimento de suas funções (IBGC, 2010). O Conselho deve ser prefe-
rencialmente trocado anualmente, e a cada ano deve-se fazer uma avaliação formal do de-
sempenho de cada um dos conselheiros. Os conselheiros devem sempre decidir no melhor 
interesse da sociedade independentemente da parte que os indicaram ou os elegeram.

2.1. CONTROLES INTERNOS E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Os controles internos vêm abrangendo maior importância nas empresas por se tratar de 
uma série de processos que buscam garantir maior eficiência e efetividade das operações, 
fornecendo segurança sobre o alcance dos objetivos específicos, além de proporcionar 
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maior confiabilidade, garantia e integridade aos resultados administrativos e contábeis, 
diminuindo riscos como erros involuntários ou fraudes nas operações desempenhadas 
diariamente (CORDEIRO, 2010).

Para Bergamini (2005), em relação aos instrumentos e mecanismos de GC e ao ambiente 
de controle, devem ser avaliadas cinco questões:

a) responsabilidade da alta administração na definição dos limites éticos que ba-
lizam a atuação da empresa;

b) os papeis do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para a manu-
tenção de um ambiente de controle para gerenciamento de riscos;

c) nível de segregação entre Administração e diretoria na definição e implemen-
tação dos controles internos;

d) verificação do alinhamento da atuação da diretoria às diretrizes estratégicas 
estabelecidas pelo Conselho de Administração, no que se refere à supervisão 
da gestão de riscos;

e) papel da auditoria interna no ambiente de controle.

O primeiro ponto está ligado ao controle de fraudes. Para evitar riscos de erro humano, 
fraude ou falha no sistema é necessária a vinculação dessas ferramentas de controle. Ain-
da sob o entendimento de Bergamini (2005), o segundo ponto refere-se à necessidade de 
extensa comunicação interna de uma cultura de gerenciamento de riscos, sendo supervi-
sionada constantemente a fim de fortalecer essa cultura. E o terceiro ponto faz referência à 
segregação de funções (BERGAMINI, 2005).

Controles internos, conforme Cordeiro (2010), são os planos estratégicos e todos os méto-
dos e medidas adotados pela empresa para obter confiabilidade dos dados contábeis e pro-
mover as eficiências operacionais estabelecidas pela administração, a definição de mapas 
organizacionais (organograma) estabelecendo as responsabilidades básicas da organiza-
ção, desenvolvimento da gestão com pessoas qualificadas, recursos materiais e sistemas de 
tecnologia de informação. O mesmo autor define que os controles internos classificam-se 
segundo sua natureza em: a) controles internos contábeis; b) controles internos gerenciais; 
c) controles internos operacionais; e, d) controles internos dos sistemas informatizados.

A avaliação desses controles internos contábeis decorre da verificação da disposição ou con-
sistência que deve existir entre seus procedimentos, ou seja, o controle do ambiente, a avalia-
ção dos riscos, as diretrizes da administração que deverão ser seguidas, a informação e co-
municação entre todos e o monitoramento da qualidade e desenvolvimento desses processos.

Com o objetivo de intensificar as conferências internas e aumentar a responsabilidade dos 
executivos na gestão das empresas evitando as fraudes e desvios, criou-se a Lei Sarbanes-
-Oxley que vem mudando o cenário da gestão empresarial, criando uma cultura de valori-
zação e ascensão destes executivos. A Lei Sarbanes-Oxley de 2002 reescreveu as regras 
para Governança Corporativa, mudando fundamentalmente o ambiente empresarial e re-
gulador. Alguns observadores descrevem a Lei como uma peça significativa da legislação 
nos últimos 50 anos, representando uma reforma do mercado de capitais. A criação dessa 
Lei foi uma resposta aos escândalos e fraudes contábeis ocorridos, com o intuito de tentar 
evitar a fuga dos investidores causada pela insegurança e perda de confiança em relação 
às escriturações contábeis e princípios de Governança (MONITOR DAS FRAUDES, 2013).



50

Ano 4, Edição Especial - ISSN 2236-8760

De forma ainda mais notável, a Lei Sarbanes-Oxley privilegia o papel crítico do “controle 
interno”, este é um processo executado pela Diretoria, Conselho de Administração ou por 
outras pessoas da empresa que estimulam o sucesso dos negócios, colaborando com a 
eficiência e eficácia das operações, proporcionando confiabilidade nos relatórios financeiros 
e garantindo o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis à empresa (DELOITTE, 2003).

Deloitte (2003) ressalta que, com os objetivos bem definidos e uma visão ampla de mer-
cado, os benefícios da prática da Lei são inúmeros, pois ajudarão na tomada de decisões 
operacionais para se alcançar informações claras e pontuais e contribuirá para a conquista 
de maior confiança dos investidores, no futuro, obterem vantagem competitiva por meio 
de operações dinâmicas e seguras.

A implantação da nova Lei nas empresas brasileiras está longe de ser uma tarefa fácil, 
ainda que se tenha controles internos, este é apenas um dos componentes dentre outras 
considerações que entram em discussão, cabe aqui mencionar a análise da estrutura orga-
nizacional, papéis e responsabilidades bem definidas, administração e funcionários com-
prometidos dentre muitos outros processos que devem ser analisados (DELOITTE, 2003).

O entendimento e o conhecimento dos processos de desenvolvimento dos controles inter-
nos cabem ao Diretor Executivo e ao Diretor Financeiro, que devem conduzir e iniciar o curso 
de ação. O Conselho de Administração também desempenha um papel importante, mesmo 
não sendo diretamente responsável pela implantação da Lei Sarbanes-Oxley, é do Conselho 
o compromisso de supervisionar e desenvolver as tarefas, mantendo todos informados so-
bre o programa de controles internos (DELOITTE, 2003). O mesmo autor recomenda ainda 
a criação de um Comitê Diretor de Trabalho para supervisionar e coordenar todos os proces-
sos e atividades relacionadas à Lei em toda a organização, mesmo as empresas de menor 
porte devem ter o Comitê que pode ser formado por apenas duas pessoas que irão certificar 
a eficiência dos controles. As funções do Comitê Diretor de Trabalho incluirão:

a) estabelecimento dos parâmetros dentro dos quais o Comitê de Divulgação 
irá operar;

b) identificação das pessoas necessárias para alcançar os objetivos;

c) manter o Conselho de Administração e a Administração informados 
sobre o processo.

Ainda segundo Deloitte (2003), as deliberações e ações do Comitê Diretor de Trabalho, 
bem como aquelas de qualquer outro grupo que esteja trabalhando no cumprimento das 
regras, devem ser documentadas, já que pode servir como mapa para colocar os objeti-
vos em execução.

O trabalho inicial de desenvolvimento de um programa de controles internos e estrutura 
pode parecer complicado, no entanto, uma vez que o programa esteja estabelecido, a carga 
será amenizada e a estrutura e os processos se tornarão parte dos métodos operacionais 
padrão na empresa. De acordo com Deloitte (2003), algumas etapas devem ser observadas 
ao se estabelecer um programa de controles internos, são elas: a) planejar o programa; b) 
avaliar o ambiente de controle; c) definir o escopo; d) construir um repositório de contro-
les; e) executar testes iniciais e contínuos; e, f) monitorar.

O uso de ferramentas para documentar todos esses processos também merece destaque, 
uma vez que a utilização estratégica de ferramentas apropriadas auxiliará em inúmeras 
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tarefas, como gerenciamento de riscos, análise e correções de falhas nos controles, aper-
feiçoamento de divulgações, documentação de revisões, fornecimento de relatórios admi-
nistrativos aperfeiçoados, dentre outras (DELOITTE, 2003).

O esforço para adotar as práticas de governança, ou ainda, assimilar novos conceitos e 
ferramentas nos processos de gestão, de modo a auxiliar em um modelo de tomada de 
decisão é traduzido na sustentabilidade do negócio. Quando se vincula a sustentabilidade 
à gestão de processos, a sua implantação significa mudanças na rotina do trabalho diário 
das pessoas, vários fatores podem envolver estas mudanças, tais como mudança de sis-
tema, de função, pode envolver também novas atividades no dia a dia, o que certamente 
levará a mudanças de comportamento (DELOITTE, 2003).

Ainda na concepção de Deloitte (2003), essas mudanças estão ligadas ao cumprimento de 
regras e processos, que apesar de ainda não serem totalmente obrigatórios por lei, propor-
cionam uma vantagem competitiva ao negócio. Quando da implantação dessas mudanças, 
deve-se estabelecer um código de ética que defina o comportamento apropriado para as 
pessoas que exercem diferentes papéis corporativos, do mesmo modo que se estabelecem 
os controles internos eficazes: ensinando e estabelecendo funções às pessoas.

Nas empresas a sustentabilidade, apresenta-se de três formas: econômica, social e am-
biental e serve para que as empresas assumam formas de gestão mais eficientes, de-
monstrando um mapeamento de boa governança e sustentabilidade corporativa. A sus-
tentabilidade serve como modelo de administração estratégica que envolve metodologias, 
técnicas e processos de controles, é nela que se reflete o engajamento e comprometi-
mento de todas as pessoas da empresa. Esse processo de mudanças envolve análises de 
impactos, mapeamento de stakeholders, além de treinamento e comunicação eficaz na 
empresa (DELOITTE, 2003).

Uma empresa que tem como objetivo ser sustentável necessita ter pessoas comprometi-
das com o projeto, porque qualquer mudança gera desconforto e resistência e a susten-
tabilidade provoca mudanças de postura, de visão, de cultura e de valores, alterando, na 
maioria das vezes, valores pessoais.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

O presente estudo caracterizou-se em analisar os procedimentos para o desenvolvimen-
to de controles internos, prospectando a implantação da Governança Corporativa. Nesse 
sentido, o método de pesquisa utilizado constituiu-se na pesquisa descritiva e exploratória.

Descritiva porque tende a levantar opiniões, atitudes, expectativas e sugestões dos entre-
vistados, em relação a sua visão sobre Governança Corporativa. Exploratória porque foram 
levantados dados e informações a fim de criar um Conselho que tem como responsabili-
dade o planejamento, desenvolvimento e aplicação dos novos processos. Mesmo sendo 
uma pesquisa primeiramente definida como descritiva, acredita-se que a partir de seus 
objetivos acaba proporcionando uma nova visão do problema, o que aproxima da pesquisa 
exploratória também.
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O presente estudo foi baseado na pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Bi-
bliográfica porque se utilizou na pesquisa livros de vários autores, com foco em gestão 
empresarial, governança corporativa, controles internos, dentre outros, além de materiais 
como revistas e conteúdos via internet. A investigação foi documental, pois se extraiu 
informações fornecidas pela empresa e por meio eletrônico; e de campo, pois foram rea-
lizadas entrevistas.

A abordagem de pesquisa utilizada define-se como qualitativa por se tratar de enfatizar um 
processo de análises mais detalhadas para a obtenção de dados essenciais na busca e na 
explanação e, ainda, conhecimento de forma aprofundada do objeto de pesquisa. Assim, 
pôde-se analisar, entender e compreender melhor os processos dinâmicos vividos na em-
presa e encontrar soluções para os possíveis riscos em relação aos métodos utilizados.

Com relação ao procedimento técnico, este estudo foi realizado no modelo de estudo 
de caso, pelo fato de tratar de coletas de dados, por compreender que se pode verificar 
a realidade da empresa. Para desenvolver esta investigação, foi utilizado como emba-
samento informações interna da empresa, por meio de entrevistas com os diretores 
e gestores engajados diretamente nesses processos, além da análise de documentos 
utilizados em sua rotina diária.

Como delimitação, considerou-se um grupo de profissionais da empresa Alfa com diferen-
tes formações, ligados aos principais setores da empresa, focados no objetivo e metas de 
processos internos e externos, são eles: o diretor geral da empresa, o qual toma as deci-
sões mais relevantes quanto a investimento ou aplicações da empresa; o diretor partner 
responsável pelo financeiro e legislação, além de dar suporte para a tomada de decisões; 
os três gerentes de áreas estratégicas que auxiliam nos projetos e desenvolvimento; e, um 
coordenador organizacional, totalizando seis entrevistados.

Na etapa de coleta de dados, foram definidas as técnicas de entrevista semiestruturada, por 
permitir maior interação e conhecimento, dessa forma, possibilitando maior exposição das 
ideias, ou até mesmo acrescentando algo importante que até então não tenha sido aborda-
do na entrevista. Antes de cada entrevista, explicou-se aos entrevistados qual a finalidade, 
o objetivo, bem como a importância da colaboração de todos para essa pesquisa. Nas 
entrevistas, buscou-se captar as respostas de cada um sobre vários pontos de vista em 
relação aos setores da empresa sobre o assunto proposto. As entrevistas duraram cerca 
de quarenta minutos com cada pessoa, sendo realizadas em sala fechada, apenas com a 
presença do entrevistador e do entrevistado. Os entrevistados foram instigados a expor 
suas ideias e sugestões para os novos processos propostos. Foi utilizado um roteiro de 
nove perguntas, todas as respostas foram gravadas.

As respostas foram analisadas individualmente com o intuito de apresentar um compa-
rativo de ideias e opiniões sobre perspectivas para o futuro da empresa entre adminis-
trador e gerentes, ou seja, a disposição das pessoas em colaborar com a implantação 
de um novo modelo de gestão empresarial. No entendimento de Beuren (2009), a aná-
lise de dados significa trabalhar com o material obtido durante o desenvolvimento do 
trabalho, ou seja, os questionários aplicados, os relatos das pessoas entrevistadas, os 
apontamentos feitos, as transcrições das entrevistas realizadas e a documentação que 
serviu de apoio para o processo.
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4. ANÁLISE DOS DADOS
As entrevistas foram realizadas na empresa Alfa, e foram entrevistadas seis pessoas, den-
tre elas diretores, gerentes e coordenador, sendo esses divididos em: área estratégica 
identificada como “A”, “D” e “F” e área operacional: identificados como “B”, “C” e “E”. 
As entrevistas foram norteadas pelo seguinte tópico: controles internos prospectando a 
implantação da governança corporativa, destacando gestão empresarial; conceito de GC, 
Conselho Administrativo e controles internos.

Entre os principais aspectos referentes às dificuldades para implantação da GC, os entre-
vistados mencionaram: as percepções diversas sobre a missão e sobre a estratégia da em-
presa, os processos de controles internos em andamento, mas que não se desenvolvem, a 
falta da percepção do gestor de agir como orientador da equipe, a ausência de pessoas que 
orientem e, principalmente, que transmitam as informações.

Inicialmente, no que diz respeito aos critérios que devem ser analisados pela administra-
ção da empresa caso decida adotar as práticas de GC, os dados revelaram a necessidade 
de decidir os critérios de sucessão, assim definindo quais os rumos a seguir, para que se 
estabeleça uma GC, ressaltando a análise econômico-financeira da empresa para saber 
quais as reais condições financeiras e estruturais. No entanto, para os profissionais da área 
operacional, o pré-requisito para uma gestão corporativa é a administração profissional, a 
empresa necessita ter um Conselho Administrativo muito íntegro, além de averiguar todos 
os processos internos que a empresa já detém, para aperfeiçoá-los e normatizá-los.

Com relação aos benefícios desejados ou esperados para o negócio, os entrevistados res-
saltam a relação de confiança, boas práticas de gestão “transparência”, melhorias, maiores 
retorno, menor custo, longevidade do negócio. No entanto, para isso, a organização e o 
planejamento são fundamentais para que a empresa consiga maior destaque no seu seg-
mento de mercado com diferenciais competitivos e estrutura sólida, conquistando novos 
mercados, projeções, além de estar preparada para os desafios futuros, como oscilação do 
mercado e economia.

Para os entrevistados da área organizacional, a ideia de perpetuidade é o maior benefício 
no momento, tendo uma administração profissional, a criação de uma governança cor-
porativa e um Conselho Administrativo. Ao abordar a questão de pessoas que poderiam 
fazer parte do Conselho Administrativo, os entrevistados responderam que inicialmente 
a melhor opção seria por meio da hierarquia e do vínculo. Quando questionados sobre 
contratar pessoas de fora da empresa, todos concordam que a preparação das pessoas 
internamente é a melhor solução, mas que é interessante contratar terceiros, somente se 
for uma pessoa voltada apenas para esta função, para montar as normas e procedimentos 
e monitorar; fora isso, torna-se um custo adicional desnecessário, por confiar que existam 
pessoas internamente que podem desenvolver essas funções.

Ao tratar-se das responsabilidades atribuídas ao Conselho, um dos participantes da área 
estratégica respondeu que pode ser afixar diretrizes e orientações para o negócio; convocar 
assembleias para assuntos da empresa; assegurar a manutenção e continuidade dos con-
troles internos; auditorias, condutas e demais controles; fiscalizar e aprovar ou não os atos 
da administração com base nos relatórios; solicitar a prestação de contas e agregar valor. 
Em contrapartida, para o entrevistado “D”, a responsabilidade desse conselho é muito mais 
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de orientação do que de execução, dando perspectiva à visão de onde a empresa quer che-
gar. O entrevistado “F” complementa essa ideia comentando que o próprio nome já diz, dar 
conselhos, ser ativo, participativo na questão de planejamento estratégico e acompanhar 
esse desenvolvimento como uma ligação interna e externa da empresa.

No entanto, para os profissionais da área organizacional a principal responsabilidade cons-
titui em avaliar os processos, monitorar os riscos, organização contábil, fiscal, parte ope-
racional. O conselho deve ser referência para a empresa, na comunicação e divulgação das 
informações para todas as partes interessadas, pois tudo deve passar pelo conselho para 
que possam validar essas normas e procedimentos, mantendo atualizadas as informações.

Em relação aos critérios que devem ser observados para a escolha dos sucessores, os 
entrevistados esperam a imparcialidade, sendo que o fundador poderá indicar um membro 
da família para a sucessão, mas que este tenha as regras claras e bem definidas previa-
mente, assim como passe por um processo de transição, meritocracia para ter o perfil e 
paixão pelo negócio. Entranto, os entrevistados da área organizacional observaram que, 
primeiramente, o conhecimento é muito importante não só do negócio, mas conhecer a 
empresa, as estruturas, os processos internos. Assim como ter a visão e percepção das 
ideias da empresa e o desenvolvimento das pessoas e dos trabalhos, considerando seu 
tempo de trabalho, a confiança e o conhecimento, ressaltando a dedicação e foco para que 
os objetivos estratégicos sejam alcançados.

Em relação às condições organizacionais, houve divergência de opiniões, para o entre-
vistado “A” o interesse da diretoria da empresa e o planejamento são os pontos essen-
ciais da gestão. Já, para o entrevistado “D”, a empresa tem condições, mas ainda não 
está preparada, sendo necessário entender sua missão e os princípios que norteiam a 
empresa sob uma visão de longo prazo. O entrevistado “F” salienta que ela passa pelas 
pessoas, e tem que estar preparada, com pessoas que se comprometam com o negócio, 
que queiram que a esta se perpetue. Em se tratando da área organizacional, os entre-
vistados relataram que a cultura da empresa e o planejamento estratégico são fatores 
primordiais para o sucesso na implantação.

Quando questionados sobre as vantagens competitivas com a implantação das práticas 
de GC, o entrevistado “A” expõe maior lucratividade da empresa para os acionistas ou 
cotistas, boas práticas em controles internos resultam em menores desperdícios, maiores 
resultados para acionistas e colaboradores pelo Programa de Participação nos Resultados 
(PPR), monitoramento da administração dos atos e fatos por eles praticados e expansão 
da empresa. Então, a nossa área comercial tem que estar alinhada a nossa área financeira 
e de orçamento, para ter ideia de como vão ser os próximos anos.

Para dois dos entrevistados, a organização é o principal, com os processos mapeados e 
controles internos bem definidos irá melhorar a qualidade dos serviços; dessa forma, a 
empresa também consegue administrar melhor os custos e as receitas para buscar o me-
lhor resultado, transmitindo para o cliente mais confiabilidade nos trabalhos realizados. 
Para outro entrevistado, o mercado vai perceber uma empresa bem estruturada, sólida 
que sabe aonde quer chegar, tem princípios, valores, pois essas dimensões são muito 
observadas pelos clientes.

Ao questionar os respondentes sobre a preparação da empresa em relação às exigências 
de transparência necessárias na gestão empresarial, quatro dos entrevistados enfatizaram 
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que a empresa tem vários controles internos de gestão e análise de resultados. Semanal-
mente são realizadas reuniões da diretoria e gerência para tratar assuntos e diretrizes da 
empresa. Mensalmente, há reuniões com os coordenadores de setores, gerência e direto-
ria, então, parte desta implantação já existe, ou seja, há certa transparência no âmbito ope-
racional, administrativo e comercial, inclusive, nos indicadores financeiros e econômicos, 
mas necessita-se integrar todos esses controles. Já um dos entrevistados considera ser 
um processo contínuo, que requer muita dedicação dos executivos, já que exige mudanças 
radicais principalmente no pensamento, no comportamento e nas crenças das pessoas, 
inclui processos sucessórios que devem ser analisados adequadamente e preparar cada 
um, é um processo dinâmico, porém complexo, abrange domínio do assunto, segurança 
e expertise. No entanto, um dos participantes afirma que a empresa ainda tem algumas 
posturas muito voltadas para o grupo familiar, não abdicando das suas posições.

Quando questionados sobre como a empresa está e como esperam que ela esteja daqui a 
alguns anos, após a implantação da GC, o entrevistado “A” espera o crescimento nos ser-
viços voltados a consultorias empresariais, foco principal para o futuro desta, como pro-
grama estratégico de sustentabilidade. O entrevistado destaca que essas definições podem 
promover soluções aos clientes, gerando confiabilidade, embora a governança corporativa 
aplique-se, na sua maioria, em empresa de capital aberto, faz-se necessário aplicar às de-
mais empresas para ter maior controle dos processos internos e transparência na gestão, 
buscando melhores resultados. Pode-se pensar também que poderá ocorrer futura aquisi-
ção ou fusão, agregando conhecimento e ganhando mercado. Outros participantes comen-
tam que a empresa, apesar de saber aonde quer chegar, de ter princípios e valores bem 
definidos, ainda não tem estrutura suficiente para fazer essa transição, mas está buscando. 
Existem alguns controles elaborados que quando estabelecidos complementarão este pro-
cesso ampliando o negócio. Por fim, outro entrevistado complementa a ideia, afirmando 
que a empresa está se preparando para consolidar um crescimento para os próximos anos, 
mesmo analisando que há um custo grande para a empresa crescer.

4.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ENTREVISTAS
Percebe-se por meio dos dados obtidos, no que diz respeito às diretrizes gerais da orga-
nização, há diferentes visões em relação à área estratégica e a organizacional, existindo a 
necessidade de um esforço conjunto para enfrentar os desafios que a empresa está sujeita, 
percebe-se certas dificuldades para o alinhamento dos processos.

Foi possível observar ainda as dificuldades dos líderes em relação à exposição de algumas 
ideias, na busca pela integração dos processos e das pessoas, há uma forte preocupação 
tanto dos diretores como dos líderes e dos colaboradores com a cultura das pessoas, pois 
acaba dificultando o desenvolvimento dos processos internos, comprometendo a comu-
nicação, a motivação e o empenho da equipe. Com relação à integração entre as áreas, 
revelou-se a deficiência de um sistema de gestão para a organização dos processos, o 
desconhecimento da missão e da estratégia da empresa, entre outros fatores que dificul-
tam o desenvolvimento de uma visão integrada e, consequentemente, a comunicação e 
comprometimento das pessoas em relação aos objetivos esperados esta.

Foi possível observar também que as ferramentas e ações básicas institucionais para 
desenvolver a implantação da Governança Corporativa estão à disposição da equipe, po-
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rém ainda não estão sendo utilizados, percebe-se ainda que a empresa necessita de um 
programa de treinamento e qualificação de pessoal para manter a qualidade percebida 
por seus clientes. Sugere-se com base nas entrevistas que a organização viabilize um 
canal de comunicação com os funcionários privilegiando as melhores ideias, o que pode 
contribuir para uma maior motivação entre os colaboradores e aumente o comprometi-
mento com a empresa.

Notou-se, também, a distância entre a base estratégica e a base organizacional, os gerentes 
e coordenadores intermediários estão notoriamente encontrando dificuldades para solu-
cionar com eficácia os problemas nos processos dos controles internos.

4.2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Acompanhar e aproveitar as oportunidades do mercado é essencial para todas as empresas 
que buscam ultrapassar as barreiras da competitividade e se perpetuar como modelo de 
inovação. Consequentemente, a Governança Corporativa apresenta-se como uma prática 
de gestão eficiente para a tomada de decisão buscando credibilidade e confiabilidade, visto 
que proporciona vantagem competitiva ao negócio.

A preparação desta proposta baseou-se na fundamentação teórica e nas informações 
obtidas por meio das entrevistas realizadas. Assim, sugere-se no primeiro momento a 
organização e formalização dos controles internos que já existem. Com os controles 
internos contábeis, a empresa terá um plano organizacional estruturado com métodos 
que instigarão a eficiência operacional, preparando um processo contínuo de ordenar 
e classificar as transações estabelecidas pela direção. Com os controles internos ge-
renciais estabelecidos, a empresa estará estruturada com definição de área e tarefas, 
determinando metas e resultados a serem atingidos, além de acrescentar os parâmetros 
para a aferição do desempenho e velocidade da informação, com isso desenvolverá 
maior eficiência nos sistemas de obtenção de dados e métodos de analise e de compa-
ração dos mesmos. Com os controles internos operacionais, será possível estabelecer 
e acompanhar os ciclos do negócio, avaliando seu desempenho e constituindo medidas 
que proporcionem à gerência melhor acompanhamento e possível redirecionamento do 
negócio diante da dinâmica do mercado.

De acordo com o roteiro de entrevistas analisado, várias são as mudanças que se pode su-
gerir à empresa. No entanto, essas mudanças não acontecem rapidamente e exigem muito 
empenho dos diretores, pois implicam mudança de postura, treinamentos, planejamento 
estratégico e recursos financeiros para investir. Nesse sentido, ao analisar as questões 
anteriormente descritas, foi possível verificar a existência de lacunas tanto nos processos 
internos como no desenvolvimento e aplicação destes na empresa.

Não basta ter um planejamento estratégico e grandes ideias, é necessário colocá-las 
em prática, não obstante, para que funcione efetivamente todo esse sistema, é impres-
cindível a formação de uma equipe qualificada, ou ainda, um Conselho Administrativo 
que planeje, avalie o ambiente e defina os processos. O quadro 1 mostra resumida-
mente os controles existentes na empresa, as lacunas e quais as melhorias propostas 
para que o processo funcione com a transparência e eficácia esperadas, com vistas à 
Governança Corporativa:
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Quadro 1 –  Controles internos

Controles Descrição Lacunas Melhorias
Resultados 

esperado/GC

Contábeis: São 
aqueles que fazem 
parte do plano 
organizacional.

Relatórios econômico-
financeiros (fluxo 
de caixa, balanço 
patrimonial, 
demonstração de 
resultado do exercício).

Geram 
informações 
desatualizadas.

Trabalhar com 
relatórios projetados 
comparando o 
previsto e o realizado 
(fluxo de caixa e 
orçamento).

Geração de informações 
antecipadas que podem 
subsidiar a tomada de 
decisão.

Gerenciais: Definem 
metas e resultados.

Captação e gestão de 
clientes;

Plano de cargos 
salários e funções.

Relatórios 
com poucas 
informações e que 
não permitem ter 
controles efetivos, 
o que dificulta a 
obtenção de dados 
para análise.

Disponibilizar 
acesso online e 
instantâneo aos 
relatórios de clientes 
aos funcionários, 
facilitando a 
comunicação 
cliente-empresa.

Definição de metas 
e resultados para a 
equipe.

Direcionamento da 
equipe com vistas a 
atingir os objetivos 
estratégicos da 
organização, permitindo 
uma visão sistêmica da 
organização por parte 
do stakeholders.

Operacionais: São 
controles estabelecidos 
para acompanhar os 
ciclos do negócio.

Apontamento de 
horas, produtividade, 
alocação de 
recursos humanos, 
acompanhamento 
de projetos em 
andamento.

Melhorar 
comunicação 
interna e 
informatização 
dos processos 
para que sejam 
planejados com 
antecedência, não 
somente quando 
solicitado.

Utilização 
de sistemas 
informatizados 
e integrados, 
facilitando e 
agilizando a 
comunicação, 
evitando retrabalho.

Possibilitará estabelecer 
e acompanhar os ciclos 
do negócio, avaliando 
seu desempenho e 
constituindo medidas de 
proteção, propiciando 
à gerência melhor 
acompanhamento 
e redirecionamento 
do negócio, quando 
necessários.

Informatizados:

Gerencia e acompanha 
os processos.

Channel (relatórios 
operacionais, gerenciais)

NL (relatórios 
contábeis e gerenciais)

Sysad (chamado da TI)

CRM.

Programas 
subutilizados, não 
são aproveitados 
todos os recursos 
disponibilizados 
pelos sistemas.

Capacitação dos 
usuários para uma 
melhor utilização 
dos sistemas.

Utilização das 
informações geradas 
pelos sistemas 
na gestão da 
organização.

Facilitará na execução do 
plano estratégico e tático 
da empresa, o que se for 
alimentado e monitorado 
adequadamente trará 
informações mais precisas.

Direcionar as ações da 
empresa para a obtenção dos 
objetivos estratégicos.

Fonte: elaborado pelos autores

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo exigiu análise e interpretação de informações que tratam principalmente da 
gestão empresarial da empresa, além de abordar assuntos de mudanças radicais admi-
nistrativas. Seu objetivo foi o de fundamentar e evidenciar a importância da Governança 
Corporativa como fator de geração e agregação de valores para a empresa.
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Para atingir seu objetivo, utilizou-se como procedimentos metodológicos a pesquisa explo-
ratória, o método de estudo de caso e a técnica de pesquisa qualitativa, em que foram en-
trevistados os responsáveis pela área estratégica da organização como: o diretor, o gerente 
e o coordenador. Também se entrevistou três colaboradores da área operacional.

As dificuldades encontradas foram relacionadas ao tema, embora seja um assunto consi-
derado novo para a área contábil, trata-se de uma gestão empresarial rigorosa e exigente, 
que, aparentemente, parece ser de fácil implantação, entretanto, exige comprometimento e 
dedicação tanto para quem planeja como para quem a coloca em prática, sendo assim um 
processo de longo prazo. A partir deste estudo, foi possível abordar questões importan-
tes como valores e princípios da empresa, além da reflexão de como está sendo a gestão 
empresarial atualmente e diversas outras lacunas que devem ser levadas em consideração 
para que o negócio funcione efetivamente.

Com base nos resultados obtidos pelas entrevistas, percebeu-se que a maioria dos en-
trevistados entende ser necessária a definição e implantação de controles internos para 
a implantação da Governança Corporativa. Logo, a organização e um bom planejamento 
estratégico fomentarão resultados efetivamente produtivos para o desenvolvimento e cres-
cimento da empresa.

Antes de se optar pela implantação/fomentação da Governança Corporativa é importante 
que a empresa implante alguns processos internos, tais como o desenvolvimento de lide-
rança, já que, como observado no decorrer do estudo, demonstrou fragilidade. Os líderes 
não conseguem transmitir suas ideias, tampouco integrar suas equipes, a comunicação 
deve ser clara e objetiva para que todos os colaboradores possam se manter atualizados 
com os acontecimentos e informações necessárias para o desenvolvimento organizacional. 
Essa boa comunicação fará com que os colaboradores possam conhecer a missão, a visão 
e os valores organizacionais, bem como o grau de responsabilidade que compete a sua 
função, gerando informações valiosas e que podem ser úteis na gestão da empresa.

O presente estudo buscou promover a discussão e necessidade sobre os controles in-
ternos, apresentando as características da implantação da Governança Corporativa, no 
entanto, percebe-se que a Governança Corporativa no Brasil ainda está causando pouco 
entusiasmo nas empresas e baixos investimentos. Talvez isso ocorra pelas características 
de nossa economia que privilegia as taxas de juros altas e pela falta de cultura de mercado 
de capitais. Desse modo, concluiu-se que este estudo contribui com o debate de novos co-
nhecimentos a cerca da gestão empresarial evoluída e moderna, trazendo benefícios reais 
para a empresa. Deixa-se como sugestões para novos estudos uma análise dos principais 
indicadores ligados à eficácia dos controles internos como suportes à Governança Corpo-
rativa, para que a empresa possa identificar os seus pontos fortes e fracos, as oportunida-
des e ameaças, posicionando-se adequadamente no nicho de mercado em que compete.
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Resumo: O presente estudo visa compreender a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), na 
percepção dos gestores das micro e pequenas empresas do segmento de água mineral da região 
metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte – RN/Brasil. Desenvolveu-se uma pesquisa do tipo 
exploratório-descritiva, de natureza qualitativa, concretizada a partir de um estudo multicaso. 
Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas junto aos gestores das nove micro 
e pequenas empresas do setor. Os dados foram tratados através da análise de conteúdo. Os 
resultados apontaram que um gestor não tem um conceito claro acerca do tema, seis encaram 
a temática como compromisso social encontrando-se em processo de conscientização, embo-
ra ambos adotem práticas consideradas como RSE que englobam ações pontuais de retorno 
à comunidade onde estão inseridas, cumprimento de exigências legais, comportamento ético 
e filantrópico e ressaltando-se a RSE interna voltada para o bem-estar dos funcionários. Dois 
gestores possuem um conceito mais abrangente, encarando-a como estratégia social. Quanto às 
motivações, os primeiros são motivados pela filantropia, questões éticas e de valores, enquanto 
os últimos o são pela busca da conservação da imagem reputacional da empresa e de resultados 
financeiros que objetivam mantê-los no mercado competitivo. Dessa forma, verificou-se a impor-
tância da compreensão do conceito e da análise das práticas e motivações, pois estas sinalizam 
caminhos para a adoção de políticas institucionalizadas que contribuem para o desenvolvimento 
das organizações.

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial. Gestão Organizacional. Segmento de Água 
Mineral. Modelo Carroll. Mercado competitivo.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A STUDY IN 
MICRO AND SMALL COMPANIES SEGMENT OF MINERAL 
WATER OF A CAPITAL OF BRAZIL’S NORTHEAST

Abstract: This study aims at understanding the Corporate Social Responsibility (CSR) in the ma-
nagers’ perception of micro and small companies in the mineral water segment of the metropolitan 
area of Natal, state of Rio Grande do Norte – RN / Brazil. We developed an exploratory-descriptive 
and qualitative research, done from a multicase study. Semi-structured individual interviews were 
conducted with the managers of the nine micro and small companies. Data were treated by con-
tent analysis. The results showed that one manager does not have a clear concept about the 
subject, six face the issue as a social commitment which is in the process of awareness, although 
both adopt practices which are CSR-considered and which encompass specific return actions 
to the community where they operate, legal requirements compliance, ethical and philanthropic 
behavior and highlighting the internal CSR focused on the employees’ welfare. Two managers 
have a broader concept, viewing it as a social strategy. As to the motivations, the former are moti-
vated by philanthropy, ethical issues and values , while the latter are for the pursuit of company re-
putational image conservation and of financial results that aim at keeping them in the competitive 
market. Thus, there was the importance of understanding the concept and the practice analysis 
and motivations, as these signal paths to the adoption of institutionalized policies that contribute 
to the organizations’ development.

Keywords: Corporate Social Responsibility. Mineral Water Segment. Carroll’s Model. Competitive 
Market.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o século XX trouxe mudanças e transformações influenciadoras de toda a 
sociedade, consequentemente, das organizações, de sua administração, de sua cadeia de 
relacionamento e de seu comportamento. As empresas voltaram-se para questões sociais, 
inserindo-se como principais atores sociais participantes do mundo moderno, com a mis-
são de transformá-lo.

No cenário mundial, em que a busca pela competividade ultrapassa as exigências da pro-
dutividade e da qualidade, os agentes econômicos têm de vencer novos desafios para 
manterem-se no mundo competitivo. Neste sentido, as entidades moldam-se às transfor-
mações sociais que são impostas pela natureza mutante do mercado global.

Nesse cenário de concorrência mercadológica, surge o movimento acerca da Responsa-
bilidade Social da empresa, ganhando força a partir da instituição de programas e dire-
trizes propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Posteriormente, no Brasil, 
evidencia-se a partir de ações de entidades não governamentais como o Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabi-
lidade Social (ETHOS, 2003).

Na contemporaneidade, o tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE) assume um 
papel relevante nas relações estabelecidas entre a empresa e a sociedade. Por essa razão, 
forma-se um movimento mundial tratando da temática sob diversas faces, sendo um con-
ceito em constante evolução (ASHLEY, 2005).

É nesse contexto que a Responsabilidade Social Empresarial aparece como uma nova for-
ma de gestão organizacional atrelada a conceitos de ética e transparência, alicerçada em 
princípios e valores que instituem formas de conexão com as partes interessadas, com o 
objetivo de atrelar aos negócios da empresa as expectativas dos sujeitos interessados ou 
influenciados pela atuação da organização (BARBIERE; CAJAZEIRAS, 2009).

Desse modo, a proposta para a administração moderna é a criação de relações sustentáveis 
com os sujeitos, ou partes ligadas à empresa, denominados de stakeholders. Com essa visão, 
as organizações necessitam relacionar-se socialmente, desenvolvendo a Responsabilidade 
Social Empresarial. Isso se deve a uma dependência mútua entre uma empresa e agentes en-
volvidos. Nessa relação, a RSE busca, ora adotar e promover ações de natureza socialmente 
responsável, ora constituir um elemento competitivo na realidade organizacional.

No que concerne à RSE, como função social das organizações, evidencia-se o crescimento 
econômico como aliado ao progresso social, visto que é dele que decorrem as possibili-
dades de desenvolvimento de uma nação e de seu povo. Nesse processo, as empresas, 
em geral, devem trabalhar, ressaltando a importância da adequação do seu compromisso 
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social aos seus custos, à sua capacidade de manutenção em médio e longo prazo (BARBIE-
RE; CAJAZEIRAS, 2009). Por outro lado, as práticas organizacionais têm sido influenciadas 
pela RSE e estudos do Ethos (2003) apontam como fator de competividade. Assim, as 
empresas têm reconhecido a importância dessa nova forma de gestão, incorporando-a ao 
modo de condução de seus negócios.

Em um cenário de distintas posições acerca do assunto, desde os anos 90, a maneira como 
as empresas se relacionam com a sociedade tem motivado a busca pelo tema RSE, não 
somente no mundo acadêmico, mas, de modo análogo, na mídia, na sociedade em geral 
e na própria rotina empresarial. É nesse período, em que os debates sobre os papéis das 
entidades na sociedade evidenciam-se na reflexão em torno da temática, que a RSE surge 
como parte das novas práticas de gestão adotadas, visando estimular a manutenção das 
empresas em um mercado de competitividade elevada.

Nesse contexto, a responsabilidade social das organizações torna-se um tema que pode 
ser estudado nas mais diversas áreas de conhecimento, como o Direito, a Economia e a 
Administração. Nesta última, quando encarada como prática de gestão de pessoas, especi-
ficamente no comportamento organizacional, a temática poderá ser compreendida a partir 
de diversos modelos, sendo utilizado no estudo o modelo proposto por Carroll (1979) 
que enfatiza as responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas das entidades 
(BARBIERE; CAJAZEIRAS, 2009).

Em se tratando de sustentabilidade, o estudo da indústria de água mineral constitui-se 
como relevante por ser esta uma atividade essencialmente extrativa que utiliza recursos 
naturais não renováveis e estabelece uma intensa relação com o meio ambiente, tornando 
o desenvolvimento sustentável, para o referido setor da indústria, um desafio, que deve ser 
analisado em essência.

Ressalte-se, ainda, que, no âmbito nacional, existem diversas pesquisas nessa área. To-
davia, no que se refere ao nordeste brasileiro, carece-se de estudos mais aprofundados, 
especificamente relativos ao estado do Rio Grande do Norte e, em específico, à região 
metropolitana de Natal. Sendo assim, torna-se relevante verificar o conceito que os ges-
tores das micro e pequenas empresas do segmento de água mineral possuem acerca da 
Responsabilidade Social Empresarial, visando explorar o assunto nas diversas realidades 
sociais empresariais do nosso país.

A partir desse panorama, surge a questão chave: como a Responsabilidade Social Em-
presarial de micro e pequenas empresas é percebida por gestores do segmento de água 
mineral da Região Metropolitana de Natal1, Rio Grande do Norte – RN? Dessa forma, este 
artigo visa compreender a Responsabilidade Social Empresarial, na percepção dos gesto-
res das micro e pequenas empresas do segmento de água mineral da região metropolitana 
de Natal, Rio Grande do Norte – RN. Para tanto, fez-se necessário o cumprimento das 
seguintes etapas: verificar o conceito que os gestores das micro e pequenas empresas 
do segmento de água mineral possuem acerca da Responsabilidade Social Empresarial; 
identificar as práticas de Responsabilidade Social Empresarial desenvolvidas pelas micro e 
pequenas empresas do segmento, bem como as motivações dos gestores do setor para o 
desenvolvimento da Responsabilidade Social Empresarial.

1 A Região Metropolitana de Natal ou Grande Natal é constituída pelos municípios de Na-
tal, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz – (IBGE, 2012).
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2. RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL – DO 
SURGIMENTO AO CONCEITO 
ATUAL, NO CENÁRIO 
MUNDIAL E NACIONAL

Contemporaneamente, no cenário organizacional, percebe-se, por parte das empresas, 
uma busca por diferenciais que possibilitem a permanência e o crescimento empresarial 
no mercado competitivo e, para isso, tem-se observado uma preocupação das entidades 
e também da sociedade quanto ao tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE), visto 
que pode ser utilizado como um mecanismo para atingir tais expectativas (DIAS, 2010).

Ainda que diante da grande ênfase que tem sido dada ao tema nas últimas décadas, a RSE 
não é um constructo novo. A participação de empresas em questões de interesse público 
não é, portanto, novidade. Todavia, o tema atualmente vem ganhando novos contornos e 
a evolução do conceito da Responsabilidade Social baseia-se na evolução da sociedade e 
nas transformações dos meios de produção e das relações econômicas ao longo dos anos 
(SCHOMMER, 2000).

Nessa direção, constata-se que a RSE tem sido uma temática em crescente destaque inter-
nacional e nacionalmente, nas universidades e nas empresas, entendendo-a, centralmente, 
como o conjunto das atitudes e ações que visam melhorar a qualidade de vida da socie-
dade. É nessa perspectiva que se evidenciará a evolução conceitual até seu estado atual 
(AÑEZ et al., 2010).

De forma sucinta, até o século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, a ética e a Responsa-
bilidade Social Empresarial eram tidas como doutrina social, sendo o direito de condução 
dos negócios de forma socialmente responsável uma função estatal e não um interesse 
econômico particular. O Estado possuía a responsabilidade social, visto que as empresas 
geravam renda para sociedade e impostos para o governo, e este, sim, deveria aplicá-los 
para resolver os problemas sociais (BARBIERE; CAJAZEIRAS, 2009).

No entanto, com a independência dos Estados Unidos e com o surgimento das legislações 
de cada Estado, o foco principal passou a ser a de que as organizações deveriam ter como 
objetivo primordial o alcance de elevados índices de lucratividade para seus acionistas, 
podendo-se realizar filantropia empresarial desde que favorecesse o crescimento de tais 
lucros (ASHLEY, 2005).

Em um cenário de mudanças pós-segunda guerra mundial e em um contexto de expansão 
das grandes corporações, as diversas decisões nas cortes norte-americanas foram favo-
ráveis às ações filantrópicas das organizações com o estabelecimento de leis de incentivo 
à filantropia empresarial. Na Europa, tais ideias propagaram-se no final da década de 1960 
(ASHLEY, 2005).

Essa concepção de RSE como prática filantrópica, conforme Freeman e Stoner (1992 apud 
OLIVEIRA, 2010), predominou no âmbito organizacional até as décadas de 1950 e 1960, 
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fazendo-se presente, nos executivos, a convicção de que deveriam escolher as obrigações 
sociais de sua empresa a partir de valores meramente pessoais. Nesse caso, há presença 
de uma lógica de solidariedade social, na qual as práticas filantrópicas aparecem como 
respostas às normas de boa conduta social.

Posteriormente, na década de 1970, Friedman (1977) enfatiza a visão econômica da ad-
ministração clássica, que defende a empresa com a responsabilidade de produzir bens e 
gerar riqueza, agindo de acordo com as normais legais, ou seja, a exclusiva função de gerar 
lucros, submetendo-se a legislação vigente (ASHLEY, 2005).

Quanto aos argumentos favoráveis à prática da responsabilidade social empresarial eles 
seriam enquadrados em duas linhas: a ética e a instrumental. Na ética, as pessoas devem 
ter uma postura moralmente correta, mesmo com dispêndios improdutivos para empresa 
e na instrumental há uma relação positiva entre o comportamento socialmente responsável 
e o desempenho econômico (ASHLEY, 2005).

Nesse contexto, Carroll (1979), enfatiza que as obrigações sociais passam a ser um dever 
organizacional. E nessa perspectiva, a RSE passa a ser vista como prática da empresa 
voltada para a sociedade, não como fenômeno homogêneo e nem absolutamente novo, 
porém, a partir do fim do século passado, as empresas passaram a considerar que outros 
fatores, além dos financeiros, pesam sobre seu posicionamento no mercado, de modo que 
as práticas anteriormente caritativas e residuais precisam assumir outro caráter e tomar 
parte na gestão organizacional (OLIVEIRA, 2010).

A definição baseada no modelo conceitual de Carroll (1979), que afirma que “a respon-
sabilidade social das empresas compreende as expectativas econômicas, legais, éticas e 
discricionárias que a sociedade tem em relação às organizações em determinado período.” 
(BARBIERE; CAJAZEIRAS, 2009, p. 53). Ainda segundo o autor, a palavra discricionária foi 
substituída por filantrópica, considerando-se como uma restituição à sociedade de parte 
do que ela recebeu. Carroll (1979 e 1991) propôs as categorias que compõem o conceito 
de RSE em seções de uma pirâmide, conforme a Figura 1, a seguir.

Figura 1: Pirâmide de Responsabilidade Social Corporativa

Responsabilidade 
Filantrópica

Ser uma empresa-cidadã:
Contribuir com recursos para a 

comunidade; Melhorar a qualidade de vida.

Responsabilidade Econômica
Ser útil e proveitoso: A fundação sobre a qual todas as outras operam

Responsabilidade Legal
Obedecer à lei. A lei é a codificação da sociedade sobre o que é

certo e o que é errado.  Jogue com as regras do jogo.

Responsabilidade Ética
Ser ético;  Fazer o que é certo;  vitar injustiças ou ofensas.

Fonte: Carroll (1991, p. 4).
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Na concepção de Oliveira (2010), torna-se importante ressaltar quais visões os gestores 
têm acerca do papel da empresa na comunidade contribuem para as decisões socialmente 
responsáveis no âmbito empresarial. Dessa forma, as empresas não podem ser geridas 
apenas do ponto de vista econômico e técnico, mas, também, como sistema social que 
absorve referências de outras instâncias sociais, como escola, família e o próprio território 
em que se inserem.

No Brasil, o conceito de RSE surge desde meados da década de 1970. Após o surgimento 
do conceito no país, o movimento em torno da Responsabilidade Social Empresarial ganha 
destaque nos anos 1980, impulsionado por uma sequência de eventos sociais e políticos 
que expressaram uma mudança de atitude por parte dos cidadãos e, em especial, da co-
munidade empresarial brasileira. Nessa época, o país viveu a luta pelas “Diretas Já” e con-
quistou o restabelecimento da democracia. O processo de participação popular culminou 
na promulgação da Constituição de 1988 e na realização de eleições diretas para presidente 
da República, no ano seguinte (ETHOS; SEBRAE, 2003).

Esse período é marcado pela presença do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (IBASE) enquanto organização da sociedade civil fundada em 1981, tendo o 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, como fundador e um dos idealizadores das ações 
de responsabilidade social no Brasil. Este instituto tem como objetivo a radicalização 
da democracia e a afirmação de uma cidadania ativa. Suas inciativas são regidas pelos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, participação, diversidade e justiça so-
cioambiental (IBASE, 2012).

Dessa forma, no Brasil, os negócios, sejam grandes ou pequenos, devem atentar para 
influências que causarão no meio social em que estão inseridos, visto que a RSE também 
diz respeito à ética que está relacionada a ideia de “fazer o que é certo e justo, evitando ou 
minimizando os danos causados às pessoas”. Assim, é necessário, o estabelecimento de 
normas para desempenhar suas atividades na perspectiva do desenvolvimento econômico 
sustentável (CANDIL, 2010).

O conceito de Responsabilidade Social Empresarial foi lançado no Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em 1998, sendo citado na obra de 
Melo Neto e Froes (1999) como o comprometimento permanente dos gestores na adoção 
de uma postura ética e na contribuição do desenvolvimento econômico, melhorando, si-
multaneamente, a qualidade de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local 
e da sociedade como um todo.

A Responsabilidade Social é um conceito presente nas grandes empresas, mas que co-
meça a fazer parte do dia-a-dia das micro e pequenas empresas brasileiras e consiste nas 
ações para valorizar a comunidade, a ética, a cidadania, o meio ambiente, a saúde e outros 
temas de interesse social (ETHOS; SEBRAE, 2003).

As instituições citadas postulam que Responsabilidade Social é uma forma de conduzir os 
negócios da empresa de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvol-
vimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de 
ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de servi-
ços, fornecedores, consumidores, comunidade, governos e meio ambiente) e conseguir 
incorporá-los nos planejamentos de suas atividades, buscando atender às demandas de 
todos e não apenas dos acionistas ou proprietários, sendo assim um conceito abrangente 
que será adotado no trabalho (ETHOS; SEBRAE, 2003).
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Depreende-se dessa conceituação que o envolvimento e a responsabilidade da empresa 
são mais visíveis. A organização é instigada a promover o desenvolvimento social, dialogar 
com aqueles que estão ao seu redor e incorporar os seus anseios na gestão empresarial, 
independente da figura do proprietário.

A Responsabilidade Social das empresas tem como principal característica a coerência 
ética nas práticas e relações com seus diversos públicos, contribuindo para o desenvolvi-
mento contínuo das pessoas, das comunidades e dos relacionamentos entre si e o meio 
ambiente. Ao adicionar às suas competências básicas a conduta ética e socialmente res-
ponsável, as empresas conquistam o respeito das pessoas e das comunidades atingidas 
por suas atividades, o engajamento de seus colaboradores e a preferência dos consu-
midores. A Responsabilidade Social Empresarial, portanto, refere-se à maneira como as 
empresas realizam seus negócios: os critérios que utilizam para a tomada de decisões, os 
valores que definem suas prioridades e os relacionamentos com todos os públicos com os 
quais interagem (ETHOS; SEBRAE, 2003).

Diante da missão proposta ao órgão supracitado, o Ethos, em parceria com o SEBRAE, 
criou as sete diretrizes estratégicas de RSE voltadas para as micro e pequena empresa, 
sendo delineadas passo a passo, a saber: a adoção de valores e trabalho com transparên-
cia; valorização de empregados e colaboradores; fazer sempre mais pelo meio ambiente; 
envolver parceiros e fornecedores proteger clientes e consumidores; promover a comuni-
dade; comprometer-se com o bem comum.

As ações propostas pelas diretrizes ressaltam a possibilidade de realização de diversas 
práticas no ambiente organizacional, elas poderão ser praticadas, independente do porte e 
estão muito enraizadas no conceito basilar da RSE proposto por CARROL (1979) que en-
volve os aspectos econômico, legal, ético e filantrópico (CANDIL, 2010; CARROLL, 1979).

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Buscando-se evidenciar as percepções, motivações e práticas das organizações acerca do 
tema, optou-se por uma pesquisa exploratória e descritiva. O método de abordagem do 
problema em estudo é o que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa.

Quanto à abordagem do problema, planejou-se e executou-se uma pesquisa de natureza 
qualitativa, que, de acordo com Vieira e Zouain (2006, p. 17) “pode ser definida como a que 
se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, 
pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados”.

Quanto aos meios, foi realizado um estudo multicaso, tendo em vista que este conduz 
uma classificação que se alicerça na capacidade de analisar profundamente a questão de 
pesquisa em um contexto de poucas indústrias (GIL, 2011), as quais, no caso desta in-
vestigação, situam-se na região metropolitana de Natal-RN, nas cidades de Parnamirim, 
Macaíba, Extremoz e Ceará-mirim. Nesse processo, surgiu a necessidade de realização de 
entrevistas semiestruturadas junto aos gestores das micro e pequenas empresas do setor 
de água mineral.
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Nessa pesquisa, estudaram-se nove indústrias do segmento de água mineral da região me-
tropolitana de Natal/RN cadastradas no Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigeran-
tes, Águas Minerais e Bebidas em Geral do Estado do Rio Grande do Norte (SICRAMIRN), 
nas quais foram entrevistados nove gestores2, sendo um em cada organização. Embora 
existam 15 empresas do segmento na Região Metropolitana de Natal, em virtude da aces-
sibilidade ou do porte, foi viável estudar apenas as nove indústrias ora citadas.

No que se refere às indústrias estudadas utilizou-se de uma nomenclatura abreviada, 
tendo em vista resguardar o sigilo das empresas participantes, conforme pode ser ob-
servado no Quadro 5. No estudo, foram entrevistados os gestores, designados confor-
me codificação a seguir.

Quadro 5 – Nomenclatura dos participantes

NOMENCLATURA ABREVIADADA SIGNIFICADO

GEPP1 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 1

GEPP2
Gestor da Empresa de Pequeno Porte 2

Gestor da Microempresa 2

GME3 Gestor da Microempresa 3

GME4 Gestor da Microempresa 4

GEPP5 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 5

GEPP6 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 6

GEPP7 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 7

GEPP8 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 8

GEPP9 Gestor da Empresa de Pequeno Porte 9

Fonte: Elaboração dos autores.

O processo de coleta de dados consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas, 
abordando os diversos fatores relacionados aos conceitos basilares do tema, permitindo 
perguntas abertas durante a realização, o que possibilitou a obtenção dos dados essenciais 
para consecução dos objetivos propostos.

As entrevistas foram realizadas presencialmente pelos pesquisadores, nas empresas 
objeto deste estudo, mediante autorização expressa dos entrevistados quanto à gra-
vação. No processo de entrevistas, foram acrescentadas interrogativas pertinentes ao 
tema, de acordo com as repostas dos entrevistados. Elas foram gravadas e transcritas 
na íntegra para posterior organização das respostas e categorização, de acordo com os 
objetivos da pesquisa.

Os dados foram tratados de forma qualitativa, por meio da análise de conteúdo. Con-
soante Vergara (2008, p. 15), “a análise de conteúdo é considerada uma técnica para o 
tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determina-
do tema”. Ressalte-se que, para o entendimento das percepções, práticas e motivações, 
a análise de conteúdo constitui-se uma técnica de análise de dados útil, sobretudo em 
pesquisas qualitativas, devido à necessidade de sistematização de procedimentos (VIEI-
RA; ZOUAIN, 2005).

2 Os gestores das nove indústrias pesquisadas são os gerentes ou proprietários.
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4. RESULTADOS ENCONTRADOS

4.1. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL
Da análise dos depoimentos dos gestores entrevistados, verificaram-se as distintas per-
cepções sobre a natureza e os limites das responsabilidades que a empresa deve ter pe-
rante a sociedade. Os GEPP1 e GEPP7 demonstraram possuir um conceito mais claro e 
que se aproxima do conceito dado por Carrol (1979), assim como o do Instituto Ethos e do 
SEBRAE, conseguindo mostrar as visões que eles devem ter acerca do papel da empresa 
na comunidade, para se firmarem como organizações socialmente responsáveis, corro-
borando com Oliveira (2010), o qual versa que, para isso, é necessário que elas estejam 
envolvidas não apenas no lucro, mas também inseridas como sistema social que recebe 
interferências de outros envolvidos nas suas relações, tais como: escola, família e o pró-
prio território em que estão instaladas.

Consoante Carrol (1979), a maneira como as empresas se posicionam quantos às práticas 
de RSE refere-se às estratégias de resposta delas diante das questões sociais suscitadas. 
A partir das respostas dos gestores, ficaram evidenciados os seguintes resultados: os 
GEPP1 e GEPP7 entendem o conceito de forma ampla, caracterizado de forma proativa, 
em que a Responsabilidade Social Empresarial insere-se no conceito que engloba quase 
todas as subdimensões do modelo conceitual proposto no estudo, sejam elas: econômi-
ca, legal, ética e voluntária. Eles estão preocupados com o consumo, o meio ambiente, 
a segurança do produto e do trabalho. Ambos os gestores possuem uma visão ampla de 
RSE, desenvolvendo-a como forma de se manter no mercado e simultaneamente cum-
prindo seu papel social.

No outro polo, os GEPP2, GME3, GME4, GEPP5, GEPP6, GEPP8 e GEPP9 apresentaram 
percepções que evidenciam que estão num processo de conscientização, sem a defini-
ção clara do que é Responsabilidade Social Empresarial, conforme visto anteriormente em 
seus discursos. Para Ashley (2005), a RSE é um conceito vasto apresentando distintas 
concepções. Desse modo, percebem-se, no discurso dos empresários, percepções distin-
tas, no entanto, que culminam para o retorno da empresa em direção à sociedade e aos 
atores internos que contribuem para o desenvolvimento de suas atividades. Alinhando-se à 
fundamentação teórica da literatura utilizada, os gestores sentem dificuldade em defini-la, 
mas apontam para pontos comuns que são o alicerce das diversas definições, sejam elas 
de RSE interna ou externa.

4.2. PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL
Há um distanciamento entre aquilo que os gestores consideram práticas de RSE e as políti-
cas institucionalizadas, uma vez que afirmam que as desenvolvem, porém não consideram 
políticas, a exemplo das falas do GME4 em que diz: “temos práticas sem saber nomeá-las”.
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É observado a partir das respostas dos entrevistados que não há uma clara definição do 
que algumas empresas efetivamente estão desempenhando e como identificá-las entre 
práticas sociais. Enquanto alguns gestores apresentam diversas ações de RSE, em sua 
maneira de gerir o negócio sem estabelecerem como projetos, outros avançam no sentido 
de formalizá-las, tornando-as como parte da missão da empresa, realizando o que diz a 
primeira diretriz do Ethos, que aponta que as práticas sociais devem estar nos objetivos 
e na missão da organização. Dessa forma, nota-se uma discrepância na forma como se 
estabelecem tais posturas em suas realidades organizacionais.

Os gestores sinalizam a existência de diversas práticas adotadas nas empresas do seg-
mento. Não obstante, carece-se de institucionalização das ações realizadas, ocorrendo no 
discurso certa dificuldade de nomeá-las. Contudo, ao analisar-se, a partir das sete dire-
trizes propostas pelo Instituto Ethos, consegue-se identificar no cotidiano empresarial a 
presença da RSE. As diretrizes envolvem adoção de valores e trabalho com transparência; 
a valorização dos empregados e colaboradores; fazer sempre mais pelo meio ambiente; 
envolver parceiros, fornecedores e concorrentes; proteger clientes e consumidores; pro-
mover a comunidade e comprometer-se com o bem comum (ETHOS; SEBRAE, 2003).

As ações elencadas anteriormente, somadas à preocupação com a saúde, ao bem-estar e 
à segurança dos funcionários, bem como com a oferta de treinamento, o incentivo e o de-
senvolvimento de talentos, o apoio à educação dos empregados e de seus familiares foram 
verificadas nos discursos dos gestores.

Trabalhamos treinamentos para funcionários. Aqui temos espaço para des-
canso. Nós alfabetizamos, aqui, todos os funcionários que não sabiam ler e 
escrever. Temos o circuito saúde – que verifica o peso, sangue, glicose e já 
funciona, e não são exames exigidos legalmente não, são outros. (GEPP1).

Resolvemos aderir ao SESI; cada funcionário faz anualmente os exames peri-
ódicos e cada um tem uma carteirinha; Temos treinamentos internos e incen-
tivamos a participação em cursos no SESI. As reuniões são mensais e sempre 
nos preocupamos com a saúde deles e com a prevenção de acidentes. (GEPP2).

Os GEPP1, GME3 e GEPP7 apresentaram as práticas das empresas que denotam maior 
sensibilização quanto ao aspecto ambiental, ressaltando maior comprometimento com 
o meio ambiente, com a sustentabilidade, ultrapassando as exigências legais, são ações 
mais conscientes e que buscam o desenvolvimento sustentável. Segundo seus relatos, 
preocupam-se com a coleta seletiva, com a economia de energia, com a reciclagem e com 
reutilização de insumos. Conforme preceitua o Instituto Ethos, na terceira diretriz, é preciso 
fazer sempre mais pelo meio ambiente, e os gestores das empresas, quando conscientes, 
desenvolvem ações que auxiliam o processo de preservação ambiental e simultaneamente 
geram ganhos para elas.

Considerando as ações que indicam como a organização deve relacionar-se com seus 
stakeholders para caracterizar-se como uma empresa socialmente responsável, identifica-
-se na adoção de valores que pautam a sua atuação, um compromisso com os consumi-
dores que objetivam não somente a venda do produto, mas a entrega de um produto de 
qualidade que possibilitem confiança àqueles que adquirem o bem fornecido pela empresa. 
(ETHOS; SEBRAE, 2003). Conforme Macedo (2010), não é apenas a venda com finalidade 
lucrativa, mas a satisfação dos clientes que os recebem.
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As práticas adotadas pela maioria das empresas pesquisadas, embora, ainda que de forma 
pontual, denotem o comprometimento social com o bem comum da coletividade, inserin-
do-se instrumentos de transformação social que contribuem para a construção de uma so-
ciedade mais justa e pautada em valores éticos e o compromisso de contribuição daqueles 
que constituem a cadeia: clientes, fornecedores, funcionários e o governo, em busca do 
benefício para toda a comunidade, isso sempre vinculado ao processo de geração de rique-
za e como consequência desta, o retorno a todos os stakeholders (ETHOS; SEBRAE, 2003).

De acordo com as respostas dos entrevistados, as empresas pesquisadas possuem prá-
ticas de RSE interna. Algumas já se encontram com projetos institucionalizados voltados 
para o público externo, com práticas de cunho mais abrangentes. Outras têm práticas que 
refletem apenas o compromisso legal. Por fim, há de se enfatizar que algumas empresas 
não apresentaram políticas institucionalizadas de RSE, porém todas revelam, pelo menos, 
encontrar-se no processo de conscientização com ações pontuais.

4.3. MOTIVADORES DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL
Ao investigar os motivadores da Responsabilidade Social em cada empresa estudada, os 
gestores das micro e pequenas empresas evidenciaram os motivadores apresentados na 
literatura, e, em sua maioria, estão ligados à filantropia. No entanto, observaram-se, em 
alguns casos, razões particulares, principalmente entre aqueles que destacaram políticas 
institucionalizadas, voltadas para público interno e externo que percebem a RSE como 
estratégia empresarial, no caso os GEPP1 e GEPP7.

O GEPP1 evidenciou como motivador principal para as ações de RSE a busca de resultados 
financeiros, melhora de indicadores internos, a produtividade e ganhos na imagem reputa-
cional da empresa, corroborando com o que versa Alessio (2008).

Observa-se na fala do GEPP1 uma clara definição das motivações pautada na busca de 
resultados, evidenciando a motivação da gestão orientada para a Responsabilidade Social 
Empresarial na destinação de recursos para fins sociais como forma de estratégia empre-
sarial, com o objetivo de as empresas obterem vantagens competitivas e sustentabilidade 
para seus empreendimentos (FREGUETE; FUNCHAL 2011).

Adicionalmente, essa ideia é ressaltada na fala do GEPP1: “temos projetos novos e hoje a 
nossa gestão é voltada para resultados. E buscando resultados, nós fazemos a aplicação da 
estratégia social”. Ele também atrela a melhora da imagem reputacional da empresa, afir-
mando que agrega valor a marca, corroborando com Alessio (2008), conforme explanado 
a seguir: “Assim, investir na RSE, nos projetos sociais, é como investir no marketing. Gera 
vantagem competitiva. As pessoas da comunidade engajadas nas ações sociais da empre-
sa divulgam e levam o valor da empresa junto ao público externo” (GEPP1). Inserindo-se 
nesse debate específico e ampliando sua compreensão, o GEPP7 entende o conceito de 
Responsabilidade Social Empresarial de forma mais abrangente e elencou como motivador 
também a busca de resultados com vistas a manter-se estável num mercado.

Os relatos apresentados anteriormente ratificam a conclusão de Oelrich (2009) de que a 
ação social traz benefícios financeiros para empresa. As práticas de RSE buscam melhorar 
a imagem reputacional, sendo mais importante que o próprio desenvolvimento das ativida-
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des sociais, na visão de alguns gestores e empresários. A fala do GME4 também ratifica o 
proposto por Carroll (1979) e corroborado por Barbiere e Cajazeiras (2009), para os quais 
o primordial das organizações é a lucratividade, sendo as demais funções decorrentes, 
como a função legal, a ética e filantrópica.

Em sequência, entre os motivadores, os GEPP2 e GME3 destacaram a ajuda ao próximo, atre-
lado ao conceito de princípios e valores; dessa forma, observou-se um caráter filantrópico 
nas motivações dos empresários. Isso só confirma o afirmado por Kother (2007), que elenca 
a obrigação moral de ajudar como forma de motivação para adoção de práticas de RSE.

O GEPP2 demostrou preocupação com o próximo como primordial para o desenvolvimen-
to de ações sociais internas e externas, conforme relatado: “Se você é feliz dentro da sua 
empresa, você olha para as pessoas que não têm tanto acesso à felicidade e procura ajudá-
-las. É solidariedade com a comunidade. [...] é a preocupação com o próximo e está ligado 
a princípios e a valores dos gestores” (GEPP2).

Observa-se, aditivamente, na fala do GEPP2 acima elencada e no trecho em que se mani-
festou GME3 a seguir, a preocupação em ajudar o próximo e a questão da conscientização 
quanto à necessidade da empresa que possui riqueza, poder contribuir com a sociedade. 
O GME3 afirma que se sente bem ao fazer isso. Verificou-se também no discurso a reli-
giosidade dos entrevistados, corroborando com resultados de Hui (2008), que associa a 
RSE a uma responsabilidade social cristã: “Mas o principal intuito seria ajudar, pois quando 
ajudamos nos sentimos bem. A motivação é ajudar as outras pessoas” (GME3).

Não obstante, é necessário observar que, mesmo com a motivação pautada em valores 
dos gestores, consolida-se o posicionamento da empresa em questões que vão além do 
mundo organizacional, pois a ética e os valores morais são primordiais nas relações com 
os stakeholders, fortalecendo a cadeia, as relações sociais, e, conforme Vieira (2006), essa 
interação é basilar na construção da imagem para seus parceiros de negócios e para a 
constituição bons de relacionamentos.

No que se refere às motivações para o desenvolvimento de práticas de RSE que beneficiam 
o corpo funcional das micro e pequenas empresas pesquisadas, o motivador preponde-
rante divergiu entre alguns gestores. Os GME3 e GME4 destacaram o cumprimento de 
exigências legais como o fator preponderante, conforme relatos desses entrevistados. O 
GME3 afirma que ocorreram tentativas de implantação de práticas que os beneficiassem, 
com vistas a oferecer melhor qualidade de vida e desempenho no trabalho. No entanto, fo-
ram tentativas frustradas, posto que não contaram com a adesão dos empregados. Dessa 
forma, a empresa alega que apenas cumpre as exigências legais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da Responsabilidade Social Empresarial na percepção dos gestores das 
micro e pequenas empresas do segmento de água mineral da região metropolitana de Na-
tal, Rio Grande do Norte – RN foi verificada de acordo com as variáveis foram analisadas, 
consoante à literatura acerca da temática. Verificaram-se, o conceito, as práticas e motiva-
ções de Responsabilidade Social Empresarial das empresas estudadas, à luz do referencial 
teórico abordado.
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Os resultados encontrados apontam que gestores das empresas estudadas entendem a 
RSE como compromisso social com a sociedade, em especial, com as comunidades onde 
estão inseridas, sendo evidenciado o comprometimento com o público externo; no entan-
to, sendo destacada com maior ênfase a preocupação com o público interno, em que a RSE 
começa internamente, para posteriormente tomar dimensões externas. Alguns gestores 
evidenciaram a RSE como estratégia social que visa alinhar-se ao pensamento de manuten-
ção num mercado competitivo. Acrescenta-se o fato de que dois gestores não souberam 
definir a RSE, embora apontem para ações direcionadas ao assunto e encontre-se em 
processo de conscientização.

As práticas de Responsabilidade Social Empresarial apresentadas pelas micro e pequenas 
empresas loco desta pesquisa divergiram de acordo com a percepção que os empresários 
têm acerca da temática. Há empresas que a entendem como compromisso social ressal-
tam o desenvolvimento de ações pontuais no que se refere às atuações externas, que se 
caracterizam por doação a entidades sem fins lucrativos e patrocínio de eventos, carac-
terizando a filantropia, bem como apenas ao atendimento da legislação. Alguns gestores 
destacaram, igualmente, o aspecto ético. Há outro grupo de empresas que encara a RSE 
como estratégia social têm políticas institucionalizadas que beneficiam toda sua cadeia de 
valor. Referente às ações no âmbito interno, as empresas apresentam posturas similares 
de valorização dos empregados, embora algumas ainda no processo gradual.

Ainda quanto às práticas adotadas, em se tratando de ações e programas de RSE, verificou-
-se a importância dada à segurança do produto e do trabalho. Apenas um gestor destacou 
a questão da discriminação nessa subdimensão, que versa sobre as ações de RSE devem 
alcançam todos os públicos, independente de cor, raça, religião e sexo. Outro entrevistado 
destacou a preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade.

Quanto às motivações, os empresários das micro e pequenas empresas evidenciaram os 
motivadores, em sua maioria, ligados a filantropia. No entanto, observaram-se, em alguns 
casos, razões particulares, principalmente entre aqueles que destacaram políticas institucio-
nalizadas voltadas para público interno e externo que percebem a RSE como estratégia em-
presarial, destacando a busca por resultados financeiros e melhoria da imagem reputacional. 
Ressalva-se que algumas empresas destacaram a ética, princípios e valores morais dos ges-
tores, evidenciando a ajuda ao próximo como motivação principal para adoção das práticas.

Dessa forma, após a análise dos resultados da pesquisa, confirmou-se que a Responsabi-
lidade Social Empresarial apresenta distintas percepções, tendo em vista ser um conceito 
com distintos posicionamentos e que tem se aprimorado ao longo dos tempos. Acresce-se 
a isso o fato das empresas pesquisadas vivenciarem realidades organizacionais peculiares, 
em que algumas estão em processo de conscientização, embora algumas já se encontrem 
em estágios mais avançados. No aspecto motivacional, ratificou-se a filantropia como mola 
propulsora das ações, embora algumas ressaltem a busca por resultados financeiros. As 
percepções e motivações alinham-se com as práticas que se coadunam como as dimen-
sões propostas no modelo de Carroll (1979).

A principal limitação apontada no estudo foi a acessibilidade aos gestores das empresas, 
visto que alguns não aceitaram o convite para participação na pesquisa, alegando que não 
dispunham de tempo para respondê-las. Alguns citaram que poderiam responder questio-
nários, via e-mail, porém não poderiam fazer entrevistas presenciais.
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A análise do conceito de RSE, na percepção dos gestores do segmento estudado, assim 
como das motivações e das práticas dos empresários do setor servirá como referência 
para inclusão de ações que visem o desenvolvimento de atividades organizacionais ligadas 
a RSE, bem como implantação de políticas, contribuindo também para a produção de co-
nhecimento em Ciências da Administração, na área de Gestão Estratégica de Pessoas, uma 
vez que se vincula à área do comportamento das organizações.

Nessa perspectiva, o estudo contribui para adoção de políticas de RSE nas organizações 
pesquisadas e serve de base para posteriores trabalhos realizados nas micro e pequenas 
empresas de outros ramos, envolvendo demais stakeholders.
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Resumo: Diante de um mercado financeiro de alta performance, é essencial que as instituições 
financeiras tenham seu posicionamento estratégico focado na geração de vantagens competiti-
vas, nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo central identificar a existência de gru-
pos estratégicos entre os bancos brasileiros, por meio de indicadores contábeis de desempenho 
econômico-financeiro com emprego da análise de agrupamento. A amostra é composta por 22 
bancos, cujos indicadores foram extraídos da base de dados Economática. O período de análise 
compreende o período de 2010 a 2012. Como método, os agrupamentos foram realizados em 
duas etapas: pelo método hierárquico, para determinar o número ideal de clusters e, pelo método 
não hierárquico. Como resultado, foi possível dividir os bancos em dois grupos sendo possível 
observar um comportamento padrão entre os bancos: aqueles que sempre estiveram no grupo 1, 
os que sempre estiveram no grupo 2 e aqueles bancos que se comportaram de forma aleatória 
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entre os grupos ao longo dos anos. Por fim, foi possível descrever o comportamento das organi-
zações financeiras, bem como suas similaridades e tendências.

Palavras-Chave: Indicadores de Desempenho Financeiro. Bancos. Análise de Cluster.

BRAZILIAN BANKS STRATEGIC GROUPING: 
A LONGITUDINAL ANALYSIS OF FINANCIAL 
PERFORMANCE BETWEEN THE YEARS 2010 TO 2012

Abstract: Organizations facing a high performance financial market need to have their strategic 
positioning focused in generating competitive advantages. In this sense, the present paper aims 
at identifying the existence of strategic groups among Brazilian banks through the cluster analysis 
of accounting and financial performance indicators. The sample consists of 22 banks, whose indi-
cators were extracted from the Economatica database. The analysis timeframe covers the period 
from 2010 to 2012 . As a method, banks were grouped in two stages: the hierarchical method to 
determine the optimal number of clusters and then the non-hierarchical method. As a result , it 
was possible to divide banks into two groups, we could observe a pattern among those that were 
always were in group 1, those that were always in group 2 and those that behaved randomly 
between both groups over the years. Finally, it was possible to describe the behavior of these 
financial organizations as well as their similarities and trends.

Keywords: Financial Performance Indicators. Banks. Cluster Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
Muitos fatores influenciaram a estrutura dos bancos comerciais no mundo, entre eles guer-
ras, crises econômicas, autoridade constitucional e liderança fiscal (REED e GILL, 1994). 
Enquanto Império, o Brasil espelhou seu modelo bancário no europeu, que foi caracteriza-
do por Fortuna (2008) como excessivamente nobre e rígido. Um exemplo deste rigor era as 
gerencias operacionais as quais obrigatoriamente deviam manter contato com os clientes, 
no entanto, se situavam no fundo das agências e mantinham suas portas trancadas.

Até metade do século XX as atividades básicas de um banco eram as operações de depó-
sitos e empréstimos (descontos), outros serviços praticamente inexistiam. A partir dos 
anos 50 o potencial econômico brasileiro foi explodindo, os bancos se propagaram e com 
eles os primeiros sintomas de uma debilitada capacidade empresarial para administrá-los 
surgiu. Havia mais de 500 matrizes bancárias funcionando e para controlar o mercado 
monetário foi necessário criar a Inspetoria Geral dos Bancos em 1920, decretar a Lei 7.293 
conhecida como Sumoc (Superintendência da Moeda e do Crédito) em 1945 e solidificar 
o Sistema Financeiro Nacional em 1964, cuja estrutura perdura até o atual momento. O 
Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma 
forma, ao trabalho de propiciar as condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo 
de recursos entre poupadores e investidores (FORTUNA, 2008).

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo central identificar a existência 
de grupos estratégicos entre os bancos brasileiros, por meio de indicadores contá-
beis de desempenho econômico-financeiro com emprego da análise de agrupamentos. 
Como Proxy para a análise, foram selecionados os indicadores anuais de estrutura e 
rentabilidade dos bancos brasileiros em atividade até dezembro de 2012. O período de 
análise compreende os anos de 2010, 2011 e 2012, analisados de forma longitudinal 
ano-a-ano e de forma agrupada entre os três anos. Esta última análise busca identificar 
a existência de um padrão no desempenho econômico-financeiro dos bancos, compa-
rando aquelas instituições financeiras que sempre se mantiveram dentro de um mesmo 
agrupamento com o desempenho obtido por aquelas que se comportaram de forma 
aleatória entre os grupos.

O trabalho apresenta-se organizado em outras quatro seções além desta introdutória. A 
segunda seção descreve o referencial teórico que serve de sustentação para a pesquisa. 
Esta busca aprofundar os dois conceitos centrais do trabalho: grupos estratégicos e indi-
cadores de desempenho econômico-financeiro. A terceira seção descreve a metodologia 
utilizada, com especial atenção aos procedimentos de coleta e tratamento dos dados. A 
quarta seção traz a apresentação e análise dos resultados e a ultima traz à tona as con-
siderações finais do estudo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
A presente abordagem teórica tem como objetivo central, sustentar teoricamente, as evi-
dencias empíricas apresentadas na presente pesquisa, diante de tal desafio, primeiramente 
apresenta-se alguns dos principais conceitos acerca da de Grupos Estratégicos e dos Indi-
cadores de Desempenho Economicos e Financeiros.

2.1. GRUPOS ESTRATÉGICOS (GEs)
O conceito de grupos estratégicos surgiu, após vários estudos, com Hunt em 1972, que 
utilizou o conceito para identificar competidores e seus posicionamentos competitivos 
dentro das Indústrias. Com o objetivo de auxiliar a análise das diferenças na lucratividade 
entre as empresas no mesmo setor industrial (FIEGENBAUM; THOMAS, 1993) os GEs 
buscam ser úteis na caracterização da estrutura das ameaças e oportunidades pertinentes 
à atuação estratégica das empresas em determinada indústria (BARNEY, 1998), além de 
analisar a estrutura da competição específica do grupo, verificando sua atratividade dentro 
e entre grupos.

Segundo Porter (1979; 1980) a expressão grupo estratégico denota a semelhança de ope-
rações relacionadas às características e estratégias entre as empresas, como: variáveis de 
marketing, qualidade, tecnologia, integração, custos, poder financeiro e operacional, rela-
ções com a empresa-mãe e governo local dentre outras. Além disso, os estudos sobre os 
GEs reforçam a análise da Indústria como um todo no intuito de compreender o que ocorre 
em determinado setor (PORTER, 1979; GLUCK, 1986; RUMELT, 1991; GHEMAWAT, 2002; 
PALEPU et al., 2004). Visto isso, abaixo segue três maneiras de determinar os critérios 
pelos quais as empresas se agrupam.

a) Tang e Thomas (1992) caracterizaram o agrupamento através do princípio de 
diferenciação mínima tanto nos produtos quanto na estratégia.

b) McGee e Thomas (1986) definiram as principais abordagens para verificar a 
existência de Grupos Estratégicos, são elas: diferenças de linhas de produtos, 
grau de integração vertical, tamanho da firma, razão entre propaganda e média 
das vendas, grupo de clientes servidos, entre outras.

c) Fiegenbaum e Thomas (1993) definiram os grupos estratégicos de acordo 
com a semelhança das empresas em relação à estrutura de custo, grau de 
diversificação de produtos, organização formal, sistemas de controle, geren-
ciamento de recompensas e punições e visões pessoais e preferências para 
possíveis resultados.

É importante ressaltar que as semelhanças necessárias para caracterização das indústrias 
pertencentes a um GE não garantem um desempenho semelhante, afinal as dimensões es-
tratégicas desenhadas pelo grupo estratégico capta as diferenças possíveis entre as opções 
estratégicas das empresas que o compõem, como: especialização, identificação de marcas, 
política de canal, seleção do canal, qualidade do produto, liderança tecnológica, integração 
vertical, posição de custo, atendimento, política de preço, alavancagem, relacionamento 
com a matriz e relacionamento com os governos do país de origem e anfitriões (PORTER, 
1980). Desta forma, o grupo estratégico é um recurso analítico desenhado para ajudar em 
análise estrutural, pois trata de uma referência intermediária entre olhar a indústria como 
um todo e considerar cada firma separadamente.
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2.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
A ideia de mensurar o desempenho é ampla e está diretamente associada com as estratégias 
adotadas pela organização, de forma a verificar se elas estão contribuindo para criar vanta-
gem competitiva. Avaliar desempenho permite que a organização realize uma comparação 
entre os resultados planejados e os resultados realizados. De acordo com Azeredo, Souza e 
Machado (2009) é comum a utilização de padrões preestabelecidos, sejam eles de natureza 
financeira e/ou não-financeira. Resultados satisfatórios fazem com que os recursos continu-
arão disponíveis, do contrário, os acionistas podem procurar alternativas de retorno (MAR-
TINS et al., 2010). Para Barney (2001) existem três possibilidades de desempenho: superior, 
quando os resultados alcançados são superiores ao previsto; normal, quando equivale ao 
que era esperado; e, inferior, quando se alcança um resultado abaixo do esperado.

Mensurar o desempenho trata-se de um conceito multidimensional, motivo pelo qual Cool 
e Schendel (1998) sugerem o uso de múltiplos indicadores para se obter uma avaliação 
consistente. A forma mais tradicional de mensurar o desempenho econômico-financeiro 
parte da contabilidade por meio do cálculo dos indicadores extraídos das demonstrações 
contábeis. Existe uma vasta literatura que trata de análise das demonstrações contábeis 
que, de forma geral, dividem os índices em: índice de liquidez, sendo o emprego do índi-
ce de liquidez corrente o mais usual; índice de atividade, calculados por meio de giro ou 
prazos médios, sendo que os acionistas apresentam uma predileção em relação ao giro do 
ativo e giro do patrimônio líquido; índices de endividamento, que pode ser calculado pelo 
endividamento sobre o patrimônio líquido ou sobre o total do ativo; índices de rentabilida-
de, envolvendo tanto os indicadores de margem, medidos pela relação entre os diversos 
níveis de resultado sobre as receitas totais, como os indicadores de retorno, sendo os mais 
tradicionais o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre os investimentos 
(ROI) medido pelo total do ativo; e, índices de mercado, envolvendo a relação entre os 
dividendos sobre os lucros, como lucro por ação (CRUZ et al., 2012).

Uma análise financeira é significativa quando é possível estabelecer alguns padrões com os 
quais os índices de uma empresa podem ser comparados, de forma a determinar o quanto 
essa empresa está em relação aos seus concorrentes, ao seu setor industrial, ou em rela-
ção à melhor empresa do setor (GROPPELLI; NIKBAKHT, 2010). De acordo com Groppelli 
e Nikbakht (2010), em geral se emprega três abordagens principais na análise desses ín-
dices: 1) análise do grupo representativo, que compara os índices de uma determinada 
data em relação aos de outras companhias ou aos índices do setor; 2) análise de séries 
temporais, que permite traçar uma tendência dos índices no decorrer do tempo e analisar 
a melhora ou a deterioração do desempenho da empresa ao longo do tempo; e, 3) análise 
comparativa, que se refere ao estudo dos índices ao longo de um período de tempo de uma 
empresa comparados com os do setor ou com os de outras empresas.

3. METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como descritivo quanto aos objetivos. Para Andrade 
(2010, p. 112) na pesquisa descritiva, “os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. Trata-se de uma pes-
quisa quantitativa quanto aos procedimentos técnicos de análise, pois se utiliza da mode-
lagem matemática para solução e análise dos resultados.
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Foi realizado com base em uma amostra inicial intencional composta por 49 bancos brasi-
leiros listados na base de dados Economática, contendo indicadores contábeis anuais para 
o período de dezembro de 1994 a dezembro de 2012. Optou-se em coletar os dados dentro 
de um período de tempo que abrangesse o maior número possível de instituições financei-
ras ativas até dezembro de 2012. Dessa forma, dos 49 bancos listados na base de dados 
inicial, 27 foram excluídos da amostra por não estarem ativos em dezembro de 2012 ou 
por não conter todos os indicadores selecionados para o estudo, restando 22 bancos cujos 
indicadores anuais compreendem o período de dezembro de 2010 a dezembro de 2012.

Os indicadores selecionados para o estudo dividem-se em dois blocos: estrutura de capital 
e de rentabilidade. Os indicadores de estrutura de capital englobam: 1) endividamento ge-
ral medido sobre o ativo total – EX/AT; 2) endividamento geral medido sobre o patrimônio 
líquido – EX/PL; e, 3) grau de imobilização do capital próprio – AF/PL, medido pelo valor do 
ativo fixo sobre o patrimônio líquido. Os indicadores de rentabilidade são: 4) giro do ativo 
– G_AT; 5) giro do patrimônio líquido – G_PL; 6) margem bruta – MB; 7) margem líquida 
– ML; 8) rentabilidade do ativo – RE_AT; e, 9) rentabilidade do patrimônio líquido – RE_PL.

Os dados foram tratados por meio da análise de conglomerados (análise de cluster), que 
consiste em uma técnica estatística de interdependência que procura agrupar os elementos 
conforme sua estrutura natural em função do grau de similaridade entre os indivíduos, a par-
tir de variáveis predeterminadas (FÁVERO et al., 2009). A análise de conglomerados se divide 
basicamente nas seguintes etapas (FÁVERO et al., 2009): 1) análise das variáveis e dos obje-
tos a serem agrupados; 2) seleção da medida de distância ou semelhança entre as variáveis; 
3) seleção do algoritmo de agrupamento: método hierárquico ou não-hierárquico; 4) escolha 
da quantidade de agrupamentos formados; e, 5) interpretação e validação dos agrupamentos 
escolhidos. Os testes foram feitos com uso do software estatístico SPSS versão 19.

Em análise de agrupamentos, a utilização de variáveis com naturezas distintas pode preju-
dicar a estrutura dos agrupamentos, requerendo que as variáveis originais envolvidas no 
estudo sejam padronizadas. Para Fávero et al. (2009) a forma mais utilizada de padronização 
das variáveis é transformá-las em escore Z (Z scores). O escore Z elimina o viés da diferença 
de escala de forma que cada variável apresente média zero e desvio padrão igual a um.

A análise de agrupamento foi elaborada em duas etapas de forma complementar, engloban-
do os métodos hierárquico e não-hierárquico. O método hierárquico foi utilizado de forma 
exploratória por não requer que se estabeleça, a priori, o número de clusters que melhor 
represente as características dos bancos estudados. A partir da quantidade de agrupamen-
tos apontados pelo método hierárquico, foi empregado o método não-hierárquico de forma 
a melhorar a solução final.

Para que os agrupamentos não se apresentem de forma discrepante entre os dois méto-
dos, a análise hierárquica foi realizada com emprego da medida de distância euclidiana e 
o método de agrupamento Ward. Definido a quantidade de agrupamentos pelo método 
hierárquico, foi empregado o método não-hierárquico K-means. Este método produz ape-
nas uma solução, sendo a melhor para o número de conglomerados definido previamente 
(FÁVERO et al., 2009). O processo do método não-hierárquico K-means é composto de três 
passos: 1) partição inicial em K clusters; 2) cálculo dos centroides pela distância euclidiana 
para cada um dos K clusters; e, 3) agrupar os sujeitos aos K clusters cujos centroides se 
encontram mais próximos. O método K-means visa minimizar a variância interna entre os 
elementos nos grupos e maximizar a variância entre os grupos (FÁVERO et al., 2009).
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O estudo foi realizado de forma longitudinal sendo analisado cada ano de forma separada. 
Após a análise individual ano-a-ano, buscou-se identificar um padrão de comportamento 
entre os bancos. Estabelecido este padrão, foi realizada uma análise do desempenho das 
instituições financeiras que sempre se apresentaram agrupadas dentro de um mesmo clus-
ter, bem como o desempenho daqueles bancos que a cada ano foram agrupados de forma 
aleatória em um cluster diferente. Esta última etapa de análise foi realizada por meio da 
análise descritiva de médias.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Por se tratar de indicadores econômico-financeiros em diferentes escalas, todos os valores 
foram transformados em escore Z e as análises de conglomerados foram calculadas com 
base nesses valores padronizados. Preliminarmente, para cada um dos três anos escolhi-
dos para o estudo, os bancos foram agrupados pela análise de conglomerados hierárquica. 
Optou-se por adotar o método aglomerativo hierárquico como uma técnica exploratória, 
por não se ter ideia de quantos clusters seria ideal para o estudo. Para todos os anos, o co-
eficiente do processo aglomerativo apontou pela existência de dois grupos de bancos. Fi-
xado o número de clusters, a etapa seguinte consistiu em realizar a análise de agrupamento 
pelo método não hierárquico, de forma a obter uma melhora nos resultados dos grupos. 
Na sequência serão relatados os resultados encontrados por este método aglomerativo.

Para o ano de 2010, o grupo 1 ficou com oito bancos e o grupo 2 com 14 bancos, conforme 
demonstra o Quadro 1.

Quadro 1 –  Resultado dos agrupamentos para o ano 2010.

Grupo 1 Grupo 2

1 – ABC Brasil
2 – Alfa Financeiro
4 – Amazônia
13 – Daycoval
14 – Finansinos
18 – Mercantil Financeiro
20 – Banco Paraná
22 – Santander

3 – Alfa Investimentos
5 – Banese
6 – Banestes
7 – Banpará
8 – Banrisul
9 – Bic Banco
10 – Bradesco
11 – Banco do Brasil
12 – BRB Banco
15 – Indusval
16 – Itaú/Unibanco
17 – Mercantil do Brasil
19 – Nord Brasil
21 – Pine

Fonte: Autores, 2013.

Três indicadores foram os que mais contribuíram para a formação desses grupos: Exigível 
Total sobre os Ativos (p < 0,01), Exigível Total sobre o Patrimônio Líquido (p < 0,001) e 
Giro do Patrimônio Líquido (p < 0,01). Outros dois indicadores também contribuíram, em-
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bora menos expressivos: Imobilização do Capital Próprio (p < 0,05) e Rentabilidade sobre 
o Patrimônio Líquido (p < 0,05).

No ano de 2010, os bancos do grupo 1 apresentaram os menores índices de endividamento 
e os menores giro do patrimônio líquido. O menor endividamento foi do banco 14-Finan-
sinos (EX/AT = 28,1% e EX/PL = 39,0%). O Banco Finansinos S/A é um banco regional 
com sede na cidade de Novo Hamburgo-RS que atua no segmento de crédito de consumo, 
capital de giro, crédito pessoal e consignado e desconto de títulos (FINANSINOS, 2013). O 
foco nesse segmento justifica seu baixo grau de endividamento. Analisando seu Balanço 
Patrimonial referente ao ano de 2010, foi constatado um endividamento de R$ 7.124 mil, 
sendo que o valor mais representativo está no passivo circulante na conta Recursos de 
Aceites Cambiais (R$ 4.958 mil, 69,6%). Seu ativo totaliza R$ 25.384 mil, sendo que a 
conta Operações de Crédito representa 55,2% desse valor (R$ 14.022 mil). O banco Fi-
nansinos também registrou o menor giro do patrimônio líquido entre os bancos no ano de 
2010 (0,34 vezes), a menor margem líquida (7,3%) e, por consequência, o menor retorno 
sobre o patrimônio líquido (2,4%).

O maior endividamento do grupo 1 no ano de 2010 foi do banco ABC Brasil (EX/AT = 85,8% 
e EX/PL = 603,3%. O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão 
de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte, habilitado a operar nas car-
teiras Comercial, de Investimentos, Financeira, Crédito Imobiliário e Câmbio (BANCO ABC, 
2013). O Balanço Patrimonial de 2010 (divulgado no Earning Release 4.Tr) registra um 
endividamento de R$ 8.449,33 mil, representado basicamente pelas contas Depósitos no 
Passivo Circulante (R$ 2.936,41 mil, 34,8%) e Obrigações por Repasses do País – Institui-
ções Oficiais (R$ 2.386,73 mil, 28,2%), contra um Ativo total de R$ 9.816,89 mil (a conta 
mais representativa é Operações de Crédito, R$ 7.040,61 mil, 71,7%) e um Patrimônio 
Líquido de R$ 1.347,92 mil. A Tabela 1 faz um comparativo entre os valores máximo e 
mínimo dentro de cada grupo e entre os dois grupos.

Tabela 1 – Valores dos indicadores apurados para os Agrupamentos de 2010.

Estrutura

Clusters 
2010

EX/AT* EX/PL* AF/PL**

% Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana

1 N 8 8 8

Mediana 78,0 354,8 1,6

Amplitude 57,7 564,3 7,5

Mínimo 28,1 -64,0% 39,0 -89,0% 0,1 -91,3%

Máximo 85,8 10,0% 603,3 70,0% 7,6 374,1%

2 N 14 14 14

Mediana 90,6 967,6 7,1

Amplitude 7,7 1019,6 25,0

Mínimo 86,6 -4,4% 646,6 -33,2% 0,3 -95,2%

Máximo 94,3 4,1% 1666,2 72,2% 25,3 255,2%
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Rentabilidade

Clusters 
2010

G_AT G_PL* MB ML RE_ AT RE_ PL**

n Var./ 
Mediana n Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana

1 N 8 8 8 8 8 8

Mediana 0,1 0,5 51,8 19,0 2,1 12,3

Amplitude 0,2 0,4 35,2 32,4 5,6 17,1

Mínimo 0,1 -28,6% 0,3 -36,4% 38,9 -25,0% 7,3 -61,7% 1,7 -18,4% 2,4 -80,5%

Máximo 0,3 78,6% 0,7 38,3% 74,0 42,8% 39,6 108,9% 7,2 251,5% 19,5 58,7%

2 N 14 14 14 14 14 14

Mediana 0,1 1,3 49,5 14,4 1,7 19,4

Amplitude 0,1 2,4 52,3 19,4 2,7 28,9

Mínimo 0,1 -44,0% 0,8 -38,9% 21,5 -56,7% 5,1 -64,6% 0,8 -53,6% 5,8 -70,0%

Máximo 0,2 60,0% 3,2 150,0% 73,8 49,0% 24,5 70,6% 3,5 104,6% 34,7 78,8%

* Significativo p < 0,01

** Significativo p < 0,05

Fonte: os autores, 2013.

Ao analisar os balanços patrimoniais desses dois bancos é possível verificar as grandes 
diferenças entre os valores apresentados. O Banco Finansinos não possui em seu passivo 
a conta Depósitos, pelo fato de não oferecer aos seus clientes a opção de conta corrente 
e aplicações financeiras. Seu foco é exclusivo na linha de concessão de créditos. O Banco 
ABC Brasil também atua nesse segmento, mas também possui serviços de conta corrente 
e aplicações financeiras.

O grupo 2 de 2010 é caracterizado pelos bancos com maior índice de endividamento e 
maior giro do patrimônio líquido. O banco que obteve o maior índice de endividamento so-
bre o Ativo (94,3%), maior endividamento sobre o Patrimônio Líquido (1.666,2%) e maior 
giro do Patrimônio Líquido (3,2 vezes) foi o Banco Mercantil do Brasil. Tais valores refletem 
uma dispersão de 4,1%, 72,2% e 150,0%, respectivamente, sobre as medianas do grupo.

Em 2011 o grupo 1 ficou formado por apenas quatro bancos, enquanto o grupo 2 agrupou 
os outros 18 bancos, conforme demonstra o quadro 2. As variáveis que mais contribuíram 
para a formação dos grupos foram: exigível total sobre o Ativo Total (p < 0,001), exigível 
total sobre o Patrimônio Líquido (p < 0,01), giro sobre o Ativo (p < 0,01), margem bruta (p 
< 0,01) e rentabilidade sobre o Ativo (p < 0,01). A variável margem líquida também contri-
buiu, embora de forma menos expressiva (p < 0,05).
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Quadro 2: Resultado dos agrupamentos para o ano 2011.

Grupo 1 Grupo 2

7 – Banpará
14 – Finansinos
18 – Mercantil Financeiro
20 – Banco Paraná

1 – ABC Brasil

2 – Alfa Financeiro

3 – Alfa Investimentos

4 – Amazônia

5 – Banese

6 – Banestes

8 – Banrisul

9 – Bic Banco

10 – Bradesco

11 – Banco do Brasil

12 – BRB Banco

13 – Daycoval

15 – Indusval

16 – Itaú/Unibanco

17 – Mercantil do Brasil

19 – Nord Brasil

21 – Pine

22 – Santander

Fonte: Autores, 2013.

Da mesma forma como 2010, o grupo 1 é caracterizado pelos bancos com os menores en-
dividamento e menores giro sobre o Patrimônio Líquido. A Tabela 2 demonstra os valores 
dos grupos para o ano 2011.

Tabela 2: Valores dos indicadores apurados para os Agrupamentos de 2011.

Estrutura

Clusters 
2011

EX/AT* EX/PL* AF/PL

% Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana

1 N 4 4 4

Mediana 61,2 166,1 4,2

Amplitude 61,9 601,8 11,6

Mínimo 24,5 -59,9% 32,5 -80,5% 0,1 -97,9%

Máximo 86,4 41,2% 634,3 281,8% 11,7 177,6%

2 N 18 18 18

Mediana 89,3 834,6 4,9

Amplitude 14,1 1300,8 29,0

Mínimo 80,4 -9,9% 410,4 -50,8% 0,3 -93,5%

Máximo 94,5 5,8% 1711,2 105,0% 29,3 494,5%
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Rentabilidade

Clusters 
2011

G_AT* G_PL MB* ML** RE_AT* RE_PL

n Var./ 
Mediana n Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana

1 N 4 4 4 4 4 4

Mediana 0,2 0,44 59,0 19,9 3,8 21,5

Amplitude 0,1 1,1 33,1 57,2 7,9 34,8

Mínimo 0,2 -15,8% 0,35 -20,5% 47,5 -19,6% 9,9 -50,5% 2,6 -32,2% 3,3 -84,5%

Máximo 0,3 36,8% 1,5 231,8% 80,6 36,5% 67,0 236,3% 10,5 176,8% 38,2 77,8%

2 N 18 18 18 18 18 18

Mediana 0,1 1,3 38,9 12,7 1,6 14,4

Amplitude 0,1 3,2 47,0 28,5 4,1 43,3

Mínimo 0,1 -46,2% 0,5 -61,4% 10,5 -72,9% -4,1 -132,0% -0,7 -144,5% -5,7 -139,3%

Máximo 0,2 53,8% 3,7 184,2% 57,6 48,1% 24,4 92,6% 3,4 114,4% 37,7 160,7%

* Significativo p < 0,01

** Significativo p < 0,05

Fonte: Autores, 2013.

Novamente em 2011 o Banco Finansinos foi o que apresentou o menor índice de endivida-
mento (EX/AT = 24,5% e EX/PL = 32,5%) e o menor giro sobre o Patrimônio Líquido (0,4 
vezes). Tais índices representam uma dispersão de 59,9% abaixo do grupo para a variável 
EX/AT (Mediana = 61,2%), 80,5% abaixo para a variável EX/PL (Mediana = 166,1%) e 20,5% 
abaixo para a variável G_PL (Mediana = 0,44). O banco Paraná obteve o melhor desempenho 
do grupo 1 nos indicadores margem líquida (67,0%) e rentabilidade sobre o Ativo (10,5%), 
o que representa uma dispersão de 236,3% acima da margem líquida do grupo (Mediana = 
19,9%) e de 176,8% acima da rentabilidade sobre o Ativo (Mediana = 3,8%).

Novamente em 2011 o Banco Mercantil do Brasil (Grupo 2) foi o que apresentou os maio-
res índices de endividamento (EX/AT = 94,5% e EX/PL = 1.711,2%), representando uma 
dispersão de 5,8% acima do grupo para a variável EX/AT (Mediana = 89,3%) e de 105,0% 
acima para a variável EX/PL (Mediana = 834,6%). E, embora esse banco tenha atingido o 
maior giro sobre o patrimônio líquido (3,7%) com uma amplitude de 184,2% acima do 
grupo (Mediana = 1,3 vezes), tal fato não resultou em melhor rentabilidade. Sua margem, 
líquida foi de apenas 3% e a rentabilidade sobre o ativo de 0,6%, ficando em penúltimo 
lugar entre os 22 bancos analisados.

As piores taxas de retorno do ano de 2011 ficaram com o banco Indusval. A margem bruta 
foi de 10,5%, 72,9% abaixo da mediana do grupo 2 (38,9%) e a margem líquida foi 4,1% 
negativa, 132,0% abaixo do grupo (Mediana = 12,7%). O retorno sobre o Ativo foi de 0,7% 
negativo, ficando 144,5% abaixo do grupo (Mediana = 1,6%) e o retorno sobre o Patrimô-
nio Líquido de 5,7% negativo foi 139,3% abaixo do grupo (Mediana = 14,4%).

Em 2012 o grupo 1 também ficou formado por apenas quatro bancos, mas com uma com-
posição um pouco diferente em relação ao ano anterior. O Banco Banparaná passou para o 
grupo 2 e o Banco Daycoval entrou em seu lugar, conforme demonstra o Quadro 3.
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Quadro 3: Resultado dos agrupamentos para o ano 2012.

Grupo 1 Grupo 2

13 – Daycoval
14 – Finansinos
18 – Mercantil Financeiro
20 – Banco Paraná

1 – ABC Brasil
2 – Alfa Financeiro
3 – Alfa Investimentos
4 – Amazônia
5 – Banese
6 Banestes
7 – Banpará
8 – Banrisul
9 – Bic Banco
10 – Bradesco
11 – Banco do Brasil
12 – BRB Banco
15 – Indusval
16 – Itaú/Unibanco
17 – Mercantil do Brasil
19 – Nord Brasil
21 – Pine
22 – Santander

Fonte: Autores, 2013.

As variáveis que mais contribuíram para a formação dos grupos foram: endividamento 
sobre o Ativo (p < 0,001), endividamento sobre o Patrimônio Líquido (p < 0,01), margem 
líquida (p < 0,01) e rentabilidade sobre o Ativo (p < 0,001). O giro sobre o Patrimônio Lí-
quido também contribuiu, embora de maneira menos expressiva (p < 0,05).

Da mesma forma como nos anos anteriores, o grupo 1 se caracteriza por apresentar os 
bancos que contém os menores índices de endividamento e, embora contenha o menor 
giro do patrimônio líquido, não concentra só neste grupo os valores mais baixos para este 
indicador. A Tabela 3 demonstra os valores dos grupos.

Tabela 3: Valores dos indicadores apurados para os Agrupamentos de 2011.

Estrutura

Clusters 
2012

EX/AT* EX/PL* AF/PL

% Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana

1 N 4 4 4

Mediana 74,5 300,8 0,7

Amplitude 54,1 430,0 6,0

Mínimo 28,3 -62,0% 39,5 -86,9% 0,1 -91,7%

Máximo 82,4 10,6% 469,5 56,1% 6,0 737,5%

2 N 18 18 18

Mediana 89,3 836,6 6,5

Amplitude 13,4 1153,9 27,7

Mínimo 80,6 -9,7% 416,3 -50,2% 0,4 -94,6%

Máximo 94,0 5,2% 1570,1 87,7% 28,0 333,3%
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Clusters 
2012

G_AT G_PL** MB ML* RE_AT* RE_PL

n Var./ 
Mediana n Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana

1 N 4 4 4 4 4 4

Mediana 0,2 0,5 59,9 21,1 3,7 14,0

Amplitude 0,1 0,7 25,5 13,8 2,3 10,3

Mínimo 0,1 -31,3% 0,3 -39,8% 41,2 -31,3% 17,0 -19,4% 2,4 -34,8% 6,7 -51,7%

Máximo 0,2 43,8% 1,0 88,3% 66,6 11,2% 30,8 46,1% 4,7 26,2% 17,0 22,0%

2 N 18 18 18 18 18 18

Mediana 0,1 1,2 48,0 13,0 1,5 16,3

Amplitude 0,1 2,6 69,9 25,9 3,4 31,4

Mínimo 0,1 -41,7% 0,5 -61,5% 2,5 -94,9% 0,3 -97,5% 0,1 -96,6% 0,4 -97,9%

Máximo 0,2 50,0% 3,1 157,7% 72,3 50,6% 26,3 101,9% 3,5 133,0% 31,8 94,6%

* Significativo p < 0,01

** Significativo p < 0,05

Fonte: Autores, 2013.

Os menores índices de endividamento do grupo 1 também ficaram por conta do banco 
Finansinos (EX/AT = 28,3% e EX/PL = 39,5%), representando uma amplitude de 62,0% 
abaixo para o indicador EX/AT (Mediana = 74,5%) e de 86,9% abaixo para o indicador EX/
PL (Mediana = 300,8%). A maior margem líquida e maior rentabilidade sobre o Ativo entre 
os bancos também ficaram com um banco do grupo 1, da mesma forma como no ano an-
terior. O Banparaná obteve uma margem líquida de 30,8%, representando uma amplitude 
de 46,1% acima do grupo (Mediana = 21,1%) e a rentabilidade sobre o Ativo foi de 4,7%, 
que embora esteja 26,2% acima do grupo (Mediana = 3,7%), foi o pior desempenho dos 
três anos analisados.

Os maiores índices de endividamento também se concentram no grupo 2, liderado nova-
mente pelo banco Mercantil do Brasil. O endividamento sobre o Ativo foi de 94,0%, ficando 
5,2% acima do grupo (Mediana = 89,3%) e o endividamento medido sobre o Patrimônio 
Líquido foi de 1.570,1%, 87,7% acima do grupo (Mediana = 836,6%). Assim como no 
ano anterior, as piores rentabilidades também ficaram por conta do banco Indusval, que 
apresentou os seguintes índices: margem líquida = 0,3% (97,5% abaixo do grupo, com 
Mediana = 13,0%); rentabilidade sobre o Ativo = 0,1% (96,6% abaixo do grupo, com Me-
diana = 1,5%); rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido = 0,4% (97,9% abaixo do grupo, 
com Mediana = 16,3%).

Após analisar os resultados dos agrupamentos dos três anos, é possível perceber a exis-
tência de grupos uniformes de bancos. A análise seguinte foi realizada dividindo esses 
bancos pelo padrão de comportamento observado. Dessa forma, três grupos foram esta-
belecidos conforme demonstra o Quadro 4.
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Quadro 4: Grupos de acordo com o comportamento observado nos 3 anos.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

14 – Finansinos
18 – Mercantil Financeiro
20 – Banco Paraná

3 – Alfa Investimentos
5 – Banese
6 Banestes
8 – Banrisul
9 – Bic Banco
10 – Bradesco
11 – Banco do Brasil
12 – BRB Banco
15 – Indusval
16 – Itaú/Unibanco
17 – Mercantil do Brasil
19 – Nord Brasil
21 – Pine

1 – ABC Brasil

2 – Alfa Financeiro

4 – Amazônia

7 – Banparaná

13 – Daycoval

22 – Santander

Fonte: Autores, 2013.

O grupo 1 foi formado pelos bancos Finansinos, Mercantil do Brasil e Banco Paraná. Estes 
três bancos sempre se mantiveram no grupo 1 ao longo dos três anos analisados ante-
riormente. Da mesma forma, o grupo 2 foi formado pelos bancos que sempre estiveram 
no grupo 2 nos três anos estudados. O grupo 3, no entanto, foi formado pelos bancos que 
transitaram aleatoriamente entre os grupos 1 e 2.

A análise seguinte faz um comparativo entre as medianas de cada um dos indicadores, 
cujas diferenças entre elas tenham sido significativas. Essas medianas foram calculadas 
pelos seus valores globais abrangendo os três anos da amostra. Para tanto, primeiro foi 
realizado um teste de diferença entre as medianas e só foram considerados significativos 
os valores para p < 0,01. A Tabela 4 apresenta os resultados.

Tabela 4: Grupos de bancos de acordo com os padrões.
Estrutura

Grupos 
Bancários

EX/AT* EX/PL* AF/PL

% Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana

1 N 9 9 9

Mediana 61,3 158,5 1,2

Amplitude 53,7 326,6 7,6

Mínimo 24,5 -60,0% 32,5 -79,5% 0,1 -94,9%

Máximo 78,2 27,6% 359,1 126,6% 7,6 544,9%

2 N 39 39 39

Mediana 90,8 987,2 7,1

Amplitude 9,4 1138,8 29,0

Mínimo 85,1 -6,2% 572,4 -42,0% 0,3 -95,5%

Máximo 94,5 4,1% 1711,2 73,3% 29,3 314,6%

3 N 18 18 18

Mediana 82,7 477,5 3,5

Amplitude 11,6 450,4 14,2

Mínimo 77,2 -6,7% 337,6 -29,3% 0,4 -89,8%

Máximo 88,7 7,3% 788,0 65,0% 14,6 313,0%
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Grupos 
Bancários

G_AT G_PL* MB* ML* RE_AT* RE_PL

n Var./ 
Mediana n Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana % Var./ 
Mediana % Var./ 

Mediana

1 N 9 9 9 9 9 9

Mediana 0,2 0,5 56,1 21,9 3,8 11,3

Amplitude 0,2 0,2 33,1 59,8 8,7 34,0

Mínimo 0,1 -38,9% 0,3 -34,0% 47,5 -15,4% 7,3 -66,8% 1,8 -53,4% 2,4 -78,8%

Máximo 0,3 44,4% 0,5 10,6% 80,6 43,6% 67,0 206,5% 10,5 174,6% 36,4 221,3%

2 N 39 39 39 39 39 39

Mediana 0,1 1,3 41,9 12,9 1,5 16,8

Amplitude 0,1 3,1 69,9 30,3 4,1 43,3

Mínimo 0,1 -41,7% 0,6 -56,0% 2,5 -94,2% -4,1 -131,4% -0,7 -148,0% -5,7 -133,9%

Máximo 0,2 66,7% 3,7 174,6% 72,3 72,5% 26,3 103,6% 3,4 131,1% 37,7 124,8%

3 N 18 18 18 18 18 18

Mediana 0,1 0,8 48,1 17,1 2,0 13,8

Amplitude 0,1 1,2 44,3 14,8 3,8 34,2

Mínimo 0,1 -30,8% 0,4 -47,2% 29,4 -38,9% 8,1 -52,9% 0,8 -60,1% 3,9 -71,6%

Máximo 0,2 53,8% 1,6 102,5% 73,8 53,2% 22,9 33,6% 4,6 127,4% 38,2 176,0%

* Significativo p < 0,01

Fonte: Autores, 2013.

Para o grupo 1 o menor índice de endividamento sobre o ativo foi de 24,5% observado 
para o Banco Finansinos. Este valor foi atingido no ano de 2011 e representa uma diferença 
de 60,0% em relação ao grupo (Mediana = 61,3). O valor máximo atingido para esse indi-
cador no grupo 1 foi de 78,2%, alcançado pelo banco Mercantil Financeiro em 2012, um 
resultado 27,6% superior à mediana do grupo. No grupo 2, o valor máximo atingido para o 
indicador endividamento sobre o ativo foi de 94,5% atingido pelo banco Mercantil do Brasil 
em 2011 e o mínimo foi observado em 2012 pelo banco Indusval. Esses valores situam-se 
4,1% acima e 6,2% abaixo, respectivamente, em relação ao grupo 2(Mediana = 90,8%).

Já com relação ao endividamento sobre o patrimônio líquido, o menor valor apurado no 
grupo 1 foi de 32,5% obtido pelo banco Finansinos em 2011 e o máximo foi de 359,1% 
registrado pelo banco Mercantil Financeiro em 2012. Esses valores são, respectivamente, 
79,5% abaixo e 126,6% acima do grupo (Mediana = 158,5%). No grupo dos mais endivi-
dados, o grupo 2, o maior valor foi de 1.711,2% apurado pelo banco Mercantil do Brasil em 
2011, e o menor foi de 572,4%, também do banco Indusval obtido em 2012. Esses valores 
estão 73,3% acima e 42% abaixo do grupo 2 (Mediana = 987,2).

Com relação ao grupo 1, o menor valor apurado para o giro do patrimônio líquido foi registra-
do pelo banco Finansinos em 2012 (0,3 vezes) e o maior foi o do banco Paraná (0,5 vezes), 
também obtido em 2012, estando, respectivamente, 34,0% abaixo e 10,6% acima do grupo 
(Mediana = 0,5). Quanto ao grupo 2, o menor giro do patrimônio líquido foi de 0,6 obtido pelo 
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banco Pine em 2012 e o maior valor foi de 3,7 registrado pelo banco Mercantil do Brasil em 
2011, respectivamente 56,0% abaixo e 174,6% da mediana do grupo, que foi de 1,3.

Com relação ao grupo 1 para o indicador margem bruta, constata-se que o menor valor 
foi registrado pelo banco Paraná em 2011 (47,5%) e o maior pelo Banco Finansinos, tam-
bém obtido em 2011 (80,6%). Esses valores são 15,4% abaixo e 43,6% acima do grupo, 
respectivamente, cuja mediana foi de 56,1%. Embora o banco Finansinos tenha obtido a 
maior margem bruta, percebe-se que a maior margem líquida (67,0%) e maior rentabilida-
de sobre o ativo (10,5%) foi observado pelo banco Paraná no ano 2011. A margem líquida 
foi 206,5% acima do grupo (Mediana = 21,9%) e a rentabilidade sobre o ativo ficou 174,6% 
acima do grupo (Mediana = 3,8%). O banco Finansinos ficou no ano 2010 com a menor 
margem líquida (7,3%, 66,8% abaixo do grupo), e com o menor retorno sobre o ativo 
(1,8%, 53,4% abaixo do grupo).

Para o grupo 2, a menor margem bruta ficou por conta do banco Indusval em 2012 (2,5%) 
e a maior foi registrada pelo banco BRB, também em 2012. Esses valores são, respecti-
vamente, 94,2% abaixo e 72,5% acima da mediana do grupo (41,9%). O banco Indusval 
também registrou a menor margem líquida (-4,1%) e a menor rentabilidade sobre o ativo 
(-0,7%) no ano 2011. Esses valores estão 131,4% e 148,0%, respectivamente abaixo da 
mediana do grupo (12,9% e 1,5%, respectivamente). A maior margem líquida ficou por 
conta do banco Pine em 2012 (26,3%, 103,6% acima do grupo) e a maior rentabilidade 
sobre o ativo ficou com o banco Banese em 2011 (3,4%, 131,1% acima do grupo).

Observa-se também na Tabela 4 que todos os valores do grupo 3 não representaram ne-
nhum extremo, por essa razão optou-se em não descrever seus resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De posse do propósito de identificar a existência de grupos estratégicos entre os bancos 
brasileiros, por meio de indicadores contábeis de desempenho econômico-financeiro com 
emprego da análise de agrupamentos. Utilizou-se de uma amostra final representada por 
22 bancos, cujos indicadores foram extraídos da base de dados Economática para o pe-
ríodo de 2010 a 2012. Os indicadores utilizados dividem-se em dois grupos: estrutura de 
capital e rentabilidade. Os indicadores de estrutura de capital são: 1) endividamento geral 
medido sobre o ativo total – EX/AT; 2) endividamento geral medido sobre o patrimônio 
líquido – EX/PL; e, 3) grau de imobilização do capital próprio – AF/PL, medido pelo valor 
do ativo fixo sobre o patrimônio líquido; e os de rentabilidade são: 4) giro do ativo – G_AT; 
5) giro do patrimônio líquido – G_PL; 6) margem bruta – MB; 7) margem líquida – ML; 8) 
rentabilidade do ativo – RE_AT; e, 9) rentabilidade do patrimônio líquido – RE_PL.

Os agrupamentos foram realizados em duas etapas: primeiro pelo método hierárquico, 
como técnica exploratória por não se saber de antemão a quantidade de clusters existen-
tes; na sequência, o agrupamento final foi realizado pelo método não hierárquico. Para 
todos os anos detectou-se a existência de dois clusters. Em todos os grupos analisados, 
o grupo 1 foi formado pelos bancos que continham o menor índice de endividamento e o 
grupo 2 pelos bancos mais endividados.
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Após analisar os resultados dos agrupamentos dos três anos, foi possível perceber a exis-
tência de grupos uniformes de bancos por sempre pertencerem ao mesmo grupo em todos 
os anos. Dessa forma, uma nova análise foi feita dividindo esses bancos pelo padrão de 
comportamento observado, por meio da análise das medianas e seus valores máximos e 
mínimos, evidenciando, em geral, um comportamento linear de grande parte dos bancos 
da amostra, cuja variabilidade de grupos se apresenta raramente, demonstrando uma simi-
laridade constante entre as organizações em seus indicadores econômicos e financeiros.

Por fim, o presente trabalho restringe-se a uma análise meramente descritiva dos casos, 
não se possibilitando compreender as causas de tais variações nos seus desempenhos 
econômico-financeiros e suas variações ao longo do tempo. Esse fato por si só, constitui 
a principal limitação do estudo. Assim, sugere-se que este trabalho seja continuado, bus-
cando compreender esses fenômenos aqui apresentados.
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Resumo: No processo de trocas relacionais, os antecedentes de qualidade e a marca aparecem 
como facilitadores iniciais dos relacionamentos, pois estes contribuem para manter e ampliar 
os mediadores de confiança e comprometimento, os quais podem influenciar positivamente no 
resultado de retenção dos clientes. Este artigo é resultado de uma pesquisa quantitativa, através 
da modelagem de equações estruturais, aplicado a 687 alunos de seis Instituições de Ensino 
Superior localizadas na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de 
identificar as relações entre a Qualidade e Marca, na construção da Confiabilidade e do Com-
prometimento para a obtenção da Retenção dos alunos. Como resultado identificou-se relações 
significativas entre todas as dimensões previstas, sendo destacados os efeitos da Qualidade e 
Marca na formação da Confiança dos estudantes, assim uma forte influencia do comprometimen-
to na formação da Retenção.

Palavras-chave: Ensino Superior. Marketing de Relacionamento. Modelagem de Equações Estru-
turais.

APPLICATION OF THE STRUCTURAL EQUATION 
MODELING FOR ANALYSIS OF RETENTION OF 
STUDENTS IN HIGHER EDUCATION

Abstract: In the process of relational exchanges, history of quality and brand initials appears as 
facilitators of relationships because they help to maintain and expand the mediators of trust and 
commitment, which can positively influence the outcome of customer retention. This article is the 
result of a quantitative research, through structural equation modeling, applied to 687 students 
from six higher education institutions located in the northeastern state of Rio Grande do Sul, with 
the goal of identifying the relationship between Quality and Brand in the construction of Reliability 
and Commitment to obtain the retention of students. As a result we identified significant rela-
tionships between all dimensions provided, distinguishing the effects of Quality and Brand Trust in 
the formation of the students, so a strong influence in shaping the impairment of Retention.

Keywords: Higher Education. Consumer Behavior. Relationship Marketing.
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1. INTRODUÇÃO
O marketing de relacionamento aborda as trocas relacionais entre fornecedores, clientes e 
concorrentes, pois busca através de posturas colaborativas, aumentar o valor de mercado 
de produtos e serviços, beneficiando os agentes envolvidos, portanto a gestão e manuten-
ção das parcerias na relação são fundamentais para o sucesso do negócio (GRÖNROOS, 
2000; PARVATIYAR; SHETH, 2000). No processo de trocas relacionais os antecedentes de 
qualidade e a marca aparecem como facilitadores iniciais dos relacionamentos, pois estes 
contribuem para manter e ampliar os mediadores de confiança e comprometimento, os 
quais podem influenciar positivamente no resultado de retenção dos clientes (DICK; BASU, 
1994; SHETH; PARVATIYAR, 1995; AAKER, 1998; SIRDESHMUKH, SINGH; SABOL, 2002; 
LAZZARINI; MILLER; ZENGER, 2008).

Identificar a influencia dos antecedentes da retenção dos clientes é questão chave para 
o estabelecimento de ação das empresas fornecedoras, no sentido de reduzir custos, 
aumentar o potencial competitivo e efetivamente manter os clientes em atividade nas tro-
cas relacionais. Buscar as oportunidades de otimização de custos e manter as relações 
a longo prazo é o principal papel do marketing de relacionamento (GRÖNROOS, 2004; 
PALMATIER et al., 2006). Neste sentido o setor de serviços se desenvolve baseando-
-se na oferta de benefícios aos clientes e identificando os elementos que promovem a 
conquista de novos clientes e a principalmente a manutenção destes (MORGAN; HUNT, 
1994; GRÖNROOS, 2000).

O setor de serviços cresce na medida em que a população aumenta a capacidade de con-
sumo, o que pode ser evidenciado na demanda por serviços educacionais, pois os profis-
sionais necessitam estar com formação adequada às exigências do mercado. Observa-se 
que o inicio deste século é marcado pela grande busca pela educação, em especial pela 
o ensino superior que cresce como resultado da necessidade de qualificação profissional 
(PALÁCIO; MENESES; PÉREZ, 2002; MEYER JR.; MURPHY; 2003; MICHAEL, 2004).

O crescimento do setor de ensino passa necessariamente pela competitividade entre as 
Instituições de Ensino Superior (IES), que buscam formas de se diferenciar através do 
desenvolvimento de novos métodos de ensino e processos de serviços mais eficazes, com 
qualidade superior a custos suportáveis para as IES (ORTEGA Y GASSET, 1999, RIBEI-
RO,1999). Neste contexto, o marketing de relacionamento ganha importância significativa, 
pois processos de ensino e serviços de suporte com qualidade, representados pela marca 
contribuem para a atração novos alunos e retenção destes. Por esta razão estas pesquisas 
vêm ganhando espaço no meio acadêmico brasileiro (NETO, 2003; FERNANDES; TEIXEI-
RA; LOPES, 2011; VIEIRA, TROCOLLI; SILVA, 2011).
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Esta pesquisa aborda o tema de marketing de relacionamento em seis IES, as quais prestam 
serviços educacionais de graduação e pós-graduação, em um mercado promissor que é a 
região Nordeste do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada nos municípios de Caxias 
do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Nova Prata, Vacaria e São Sebastião do Caí, onde 
reside uma população de 718.202 habitantes, com uma das menores taxas do Brasil de 
analfabetismo (2,66%), expectativa de vida de 74,51 anos e PIB per capta de R$26.9255,00 
anuais, sendo Caxias do sul a principal sede destas IES, contando com 439.902 habitantes 
e renda per capita de R$30.499,00 anuais (FEE, 2012).

Este artigo é resultado de uma pesquisa quantitativa, através da modelagem de equações 
estruturais, aplicado a 687 alunos do ensino superior, com o objetivo de identificar as re-
lações entre a Qualidade, Marca, na construção da Confiabilidade e do Comprometimento, 
para a obtenção da Retenção dos alunos, conforme hipóteses representadas na Figura 1 
que será apresentado no decorrer deste artigo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ENSINO SUPERIOR
A competividade no setor de ensino tem exigido das IES, melhorias nos processos, em 
todos os âmbitos da gestão acadêmica para atender com qualidade às demandas sociais. 
Por esta razão, a educação superior passa por mudanças em sua estruturação com obje-
tivos de melhorias para a sociedade. Os novos desafios vêm obrigando as IES a provocar 
alterações em sua gestão, fazendo-a repensar para melhor atender toda a sociedade, pois 
ela espera que a IES trabalhe na formação de profissionais com ampla visão cultural e pro-
fissional e que encontrem na academia, um ambiente propício para o desenvolvimento da 
pesquisa e melhoria da própria sociedade (TEIXEIRA, 1998; BALZAN; SOBRINHO, 1995; 
ORTEGA Y GASSET, 1999, RIBEIRO, 1999).

Para o desenvolvimento de um ambiente promotor do conhecimento e desenvolvedor 
do saber (TURBINO, 1997), as IES devem interagir com a sociedade, transformando as 
condições socioeconômicas e culturais diversas (TEIXEIRA, 1998; ORTEGA Y GASSET, 
1999; COLOMBO, 2004), porém é fundamental que as IES se adaptem às demandas do 
mercado de prestação de serviços, desenvolvendo as habilidades necessárias, pois a 
vantagem competitiva das empresas está cada vez mais ligada à  qualidade do corpo de 
funcionários e não mais a equipamentos e capital (ARRUDA, 1997; CASTRO et al., 2003; 
COLOMBO, 2004).

Embora a população brasileira tenha demandas e expectativas diferenciadas em relação 
a formação superior, provocando o surgimento de muitas faculdades e universidades 
e, consequentemente, acirrando a competição no setor (SOBRINHO, 2010), as IES vem 
passando por profundas mudanças, pois estas entregavam serviços/produtos pratica-
mente iguais. Por esta razão, o assunto marketing de relacionamento ganhou espaço 
neste segmento, pois estratégicas com o foco nos custos e na conveniência passaram a 
fazer parte da composição dos elementos de relacionamento com os clientes (KALSBEK, 
2000; NUNES, 2008).



98

Ano 4, Edição Especial - ISSN 2236-8760

2.2. MARKETING DE RELACIONAMENTO
A expressão marketing de relacionamento é frequentemente citada, e sua definição vem 
sendo ampliada com adição de novos elementos, o qual teve sua origem no marketing de 
serviços a partir de 1970, quando pesquisadores começaram a desenvolver teorias enfo-
cando o relacionamento entre compradores e vendedores, já que a estratégia de marketing-
-mix não conceituava o relacionamento com o cliente (MÖLLER; HALINEN, 2000).

O marketing de relacionamento trata das tocas entre agentes, que podem ser clientes ou 
fornecedores. Essas trocas levam para uma maior criação de valor de mercado, benefician-
do ambas as partes, em um processo contínuo de se engajar em atividades colaborativas 
(PARVATIYAR; SHETH, 2000). Para a escola nórdica, o marketing de relacionamento é um 
processo de identificar e estabelecer, manter, melhorar e quando necessário terminar rela-
cionamentos com clientes e outras partes interessadas, com lucro, de modo que os objeti-
vos de todas as partes envolvidas estejam satisfeitos, através de uma doação recíproca, com 
confiança e sendo cumpridas as promessas, garantindo a qualidade (GRÖNROOS, 1996).

O gerenciamento dos serviços é fundamental para a construção e a manutenção dos rela-
cionamentos, podendo ter como pilares principais a abordagem de redes ou a aliança es-
tratégica (GRÖNROOS, 2000). Neste sentido o sucesso do marketing de relacionamento 
pode estar associado à confiança e ao compromisso, dois mediadores que prezam pela 
interação entre as partes através da cooperação dos atores, reduzindo riscos e evitando 
a troca para alternativas de curto prazo. Desta forma é possível sugerir que os relacio-
namentos de longo prazo se tornam difícil de ser reproduzido pelos atores envolvidos 
(MORGAN; HUNT, 1994).

A lealdade expressa na retenção do cliente, a qualidade, confiança e a reputação da marca 
não podem ser transferidos, por isso, relacionamentos estabelecidos são possíveis fontes 
de vantagem competitiva. Vantagens competitivas únicas, sustentáveis e inimitáveis, pro-
vavelmente estas serão resultado de relacionamentos nos canais com atributos de quali-
dade, marca, confiança e comprometimento (MOORMAN; DESHPANDE; ZALTMAN, 1993; 
MORGAN; HUNT, 1994; MACADAR, 2004).

O marketing de relacionamento identifica oportunidades na relação do prestador de servi-
ço/produto e o cliente, buscando benefícios de retenção de clientes, redução de custos e 
maiores lucros, podendo gerar maior rentabilidade para a organização (BERRY, PARASU-
RAMAN, 1991; GRÖNROOS, 2004; PALMATIER et al., 2006).

2.3. HIPÓTESES DA PESQUISA
A marca representa uma sucessão de fatos que envolveram a organização, criando uma 
identidade para a empresa, pois esta reduz a incerteza nas transações, fortalecendo o re-
lacionamento entre os parceiros de negócio. Desta forma é adequado sugerir que a re-
putação da marca interfere positivamente no comprometimento (GRONROOS, 1990, OS-
SELAER; ALBA, 2000; CHERNATONY, 1999; KELLER, 1998; SHETH; PARVATIYAR, 1995; 
AAKER, 1998).

O comprometimento pode ser entendido como a disposição dos parceiros para se esfor-
çarem a favor do relacionamento a longo prazo, pois o relacionamento decorre da crença 
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por parte de cada parceiro, pois há uma promessa implícita ou explicita de continuidade 
na troca relacional, o qual pode ocorrer através do comprometimento afetivo, instrumental 
e ao longo do tempo (DWYER; SCHURR; OH, 1987; MOHR; SPEKMAN, 1994; MORGAN; 
HUNT;1994; WALTER et al., 2003). O comprometimento é o alicerce dos relacionamentos 
e, por conseguinte, o parceiro comprometido realiza a repetição da compra e recomenda 
a marca que tem como parceira (ASSAEL, 1987; BERRY; PARASURAMAN, 1991). Desta 
forma surge a primeira hipótese da pesquisa, que é exposta a seguir:

H1 – A marca da IES infl uencia positivamente 
o comprometimento do estudante.

As relações de marketing tendem a perdurar, à  medida que os consumidores se identifi-
quem tanto com a identidade comunicada pela marca, quanto com aquela refletida pelo 
relacionamento, baseado no atendimento das necessidades destes consumidores, esta-
belecendo relações de confiança (CHERNATONY, 1999; AMBLER et al, 2002; AGGARWAL; 
LAW, 2005). Alguns estudos sugerem que há uma relação direta da marca e o aumento 
da confiabilidade dos serviços prestados, pois esta reduz os riscos e incertezas (SHETH; 
PARVATIYAR, 1995; OSSELAER; ALBA, 2000; KELLER, 1998; AAKER, 1991; LAZZARINI; 
MILLER; ZENGER, 2008).

A confiança é fundamental para a contratação dos serviços, pois esta é fundamental nas 
trocas relacionais DWYER; SCHURR; OH, 1987; GARBARINO; JOHNSON, 1999; MORGAN; 
HUNT, 1994; SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002), pois a confiança pode evitar que 
o consumidor troque de fornecedor (SIRDESHMUKH SINGH; SABOL, 2002). A confiança 
pode ser estabelecida inicialmente a partir do reconhecimento da marca, a qual contêm os 
adjetivos acumulados nos históricos anteriores que construíram uma reputação da marca. 
Desta forma é exposta a seguinte hipótese da pesquisa que é:

H2: A marca da IES infl uencia positivamente a confi ança do estudante.

Muitos estudos foram realizados para determinar os indicadores de qualidade em serviço 
e as relações desta com o comprometimento do cliente para com a empresa fornecedora 
(REICHHELD; SASSER JR., 1990; FORNELL et al., 1996; PALMATIER; DANT; EVANS, 2006; 
LO; CHAI, 2012);

Na perspectiva do marketing de relacionamento, Morgan e Hunt (1994) consideram que 
o comprometimento é  fundamental em todas as trocas relacionais da empresa com seus 
clientes e parceiros. Porém a qualidade aparece em alguns estudos como fator influencia-
dor do comprometimento (MOORMAN; DESHPANDE; ZALTMAN, 1993; MORGAN; HUNT, 
1994; PARASURAMAN; GREWAL, 2000; SIRDESHMUKH; SINGH;SABOL, 2002).

O comprometimento do cliente é influenciado pela qualidade dos serviços prestados, pois 
a relação em fornecedor e cliente passa pelas experiências bem sucedidas de consumo, 
bem como pela percepção dos atributos de qualidade (REICHHELD; SASSER JR., 1990; 
BABAKUS; BOLLER, 1992; FORNELL et al., 1996; ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 
1996). Entres os fatores que mantêm e melhoram os relacionamentos com os clientes está 
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à qualidade, a qual influencia na força da relação comercial (PALMATIER; DANT; EVANS, 
2006). Diante do exposto surge a terceira hipótese a ser testada:

H3: A qualidade da IES infl uencia positivamente 
o comprometimento do estudante

A qualidade dos serviços está expressa na satisfação, relacionada às experiências dos 
clientes de recebimento dos serviços atuais, bem como nas experiências anteriores, cons-
tituindo em um efeito cumulativo (ANDERSON; WEITZ, 1989; ANDERSON; FORNELL, 
1994; FORNELL, 1995; GARBARINO; JOHNSON, 1999), neste sentido a qualidade perce-
bida aumenta a confiabilidade, que é fundamentada nas repetidas experiências (GARVIN, 
1987; SHMATIKOV; TALCOTT, 2005), construindo uma reputação que interfere na confian-
ça (STAHL; 1996; WEBLEY, 2003; SHMATIKOV; TALCOTT, 2005).

A continuidade de um relacionamento é determinada pela qualidade dos serviços prestados 
e a própria qualidade do relacionamento (HENNIG-THURAU; HANSEN, 2001). Em outro 
aspecto a confiança dos consumidores em uma empresa é influenciada pela confiabilidade 
nos funcionários de contato, somada a confiabilidade nas políticas e práticas gerenciais 
(SIRDESHMUKH; SHINGH; SABOL, 2002), consoante a isto a qualidade da prestação do 
serviço é fundamental para o estabelecimento da confiança nas trocas relacionais. Desta 
forma apresenta-se a quarta hipótese a ser testada.

H4: A qualidade da IES infl uencia positivamente a confi ança do estudante

Confiança é um construto fundamental nas relações, a qual pode ser definida como as ex-
pectativas dos consumidores de que o provedor de serviços pode ser confiável na entrega 
de suas promessas (SIRDESHMUKH; SHINGH; SABOL, 2002). Para Gronrö os, (2000) nas 
relações, os envolvidos desenvolvem uma expectativa de que a outra parte se comportará  
de uma maneira previsível em uma dada situação. Dwyer; Schurr; Oh, (1987) corrobora ao 
afirmar que a confiança é a crença de que a palavra da outra parte será mantida e que essa 
parte vai cumprir sua obrigação na troca.

Nas relações entre clientes e a empresa fornecedora do produto/serviço ocorre, o que o 
marketing de relacionamento denomina trocas relacionais, nas quais quase sempre há  uma 
assimetria presente, já que há em muitos casos um dos lados, cliente ou fornecedor, tem 
poder econômico mais forte na relação. A confiança é um aspecto importante para ameni-
zar este efeito de assimetria em trocas relacionais. Neste sentido a confiança tem sido tema 
de estudos que buscam entender este mediador das relações comerciais (MOORMAN; 
DESHPANDE; ZALTMAN, 1993; MORGAN; HUNT, 1994; GARBARINO; JOHNSON, 1999; 
SIRDESHMUKH; SHINGH; SABOL, 2002).

A confiança pode ser considerada como um antecedente e não um sinônimo de lealdade 
(GEYSKENS; STEENKAMP; KUMAR, 1998; SINGH; SIRDESHMUKH, 2000, SIRDESHMUKH; 
SINGH;SABOL, 2002). O estabelecimento da confiança nas trocas relacionais provoca como 
consequência o comprometimento com o relacionamento (GANESAN; HESS, 1997).

Alguns estudos de marketing de relacionamento enfatizam que as trocas relacionais vão 
além da simples compra de um produto, estas sofrem influencias das trocas passadas e 
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por conseguinte passam a influenciar as trocas futuras. As trocas relacionais futuras são 
baseadas no construto da confiança (DWYER; SCHURR; OH, 1987), pois a esta é  uma 
poderosa aliada do profissional, já que a confiança permite uma tendência a acreditar num 
parceiro de negócios no qual se tem crédito, na situação atual ou futura, influenciando po-
sitivamente no comprometimento (MOORMAN; DESHPANDE; ZALTMAN, 1993). Diante do 
exposto surge a quinta hipótese da pesquisa.

H5: A confi ança na IES infl uencia positivamente 
o comprometimento do estudante.

O construto confiança tem sido tema de estudos de diversos pesquisadores, que buscam 
identificar os elementos que contribuem para que o cliente mantenha as trocas relacionais, 
e consoante a isto, trabalhos na área, indicam que indivíduos mais fieis tendem a adquirir 
mais produtos e serviços das empresas, portanto estas organizações buscam reforçar o 
sentimento de confiança, o qual influencia na lealdade e retenção (CROSBY; EVANS; CO-
WLES, 1990; TSCHOHL, 1991; MORGAN; HUNT, 1994; HENNIG-THURAU; KLEE, 1997; 
HENNIG-THURAU; LANGER; HANSEN, 2001; BERRY, 2002).

O marketing de relacionamento ocorre em parte, pelo movimento de forças macroambien-
tais, as quais destaca-se os rápidos avanços tecnológicos, os programas de qualidade total, 
o crescimento da economia de serviços, os processos de desenvolvimento organizacional, 
que levam à  capacitação de funcionários, e o aumento da intensidade da competição, que 
como consequente a uma preocupação com a retenção do cliente (SHETH: PARVATIYAR, 
2000). A retenção dos clientes custa menos e representa uma vantagem competitiva mais 
sustentável do que adquirir novos clientes (PALMER, 2002). Entre os valores fundamentais 
do marketing de relacionamento, encontra-se a colaboração de longo prazo, caracterizan-
do a retenção do cliente. Para um fornecedor é  importante reter os clientes existentes; 
portanto, aumentar a duração do relacionamento é uma importante meta de marketing no 
contexto da nova economia (GUMMESSON, 1999, 2002).

A confiança no provedor de serviço é  frequentemente a chave para lealdade/retenção 
(DICK; BASU, 1994). Corroborando com o tema Morgan e Hunt (1994), ao avaliar as vari-
áveis-chave no marketing de relacionamento, afirmam que a confiança leva a lealdade e a 
retenção a níveis mais elevados. Neste raciocínio é interessante propor a hipótese descrita 
a seguir:

H6: A confi ança na IES infl uencia positivamente na retenção do estudante.

Considerando o marketing de relacionamento Morgan e Hunt (1994) tratam comprometi-
mento e confiança como variáveis-chave pelo fato destas incentivarem as transações rela-
cionais através de: i) trabalho para preservar os investimentos em relacionamento, por meio 
da cooperação com os parceiros de troca; ii) resistir a alternativas atraentes de curto prazo 
em favor de benefícios esperados para o longo prazo; iii) visualizar ações potenciais de alto 
risco como prudentes, dada a crença de que os parceiros não agirão de forma oportunista.

Inúmeros fatores contextuais podem contribuir para o sucesso ou fracasso de um rela-
cionamento especifico, porém a confiança e comprometimento são conceitos centrais e 
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essenciais para o sucesso de um marketing de relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994). A 
partir de um contexto de competição global em grande número de industrias, o que colo-
cou o poder nas mãos dos clientes, fez com que as organizações busquem maior compro-
metimento de seus clientes e fornecedores (PARVATIYAR; SHETH, 1994). Morgan e Hunt 
(1994), Sheth e Parvatiyar, (1995), Oliver (1996), Doney e Cannon (1997), Holdford e Whi-
te (1997), Kalafatis e Miller(1997), Day, (1999), Pritchard, Havitz e Howard (1999), Singh 
e Sirdeshmukh (2000), entre outros autores, apresentam estudos sobre construtos como 
confiança, comprometimento, interdependência, interações, valores compartilhados, ba-
lanceamento de poder, adaptação e satisfação mútua, os quais influenciam positivamente 
sobre a retenção e fidelização dos clientes.

O comprometimento é um componente de atitude o qual é  definido como o desejo dura-
douro de manter o relacionamento com a outra parte e pode ser expresso através da ação 
afirmativa das partes no sentido de demonstrar real interesse no relacionamento, mais 
que uma mera promessa. Em um nível mais elevado o comprometimento refere-se às 
expectativas de continuidade do relacionamento (ANDERSON; WEITZ, 1989; GUNDLACH; 
ACHROL; MENTZER, 1995). Apoiando este conceito, observa-se que o comprometimento 
apresenta influência positiva sobre a retenção dos clientes, pois o marketing de relaciona-
mento é  processo contínuo de construir relacionamentos baseados no comprometimento, 
dando valor aos parceiros (PARVATIYAR; SHETH, 2000). A estabilidade do relacionamento, 
o qual ocorre através do comprometimento é fundamental para a retenção dos clientes 
(HENNIG-THURAU; HANSEN, 2000; PEREZ-AROSTEGUI; BENITEZ-AMADO; HUERTAS-
-PEREZ, 2012). Por fim é proposta a última hipótese da pesquisa está apresenta a seguir:

H7: O comprometimento com a IES infl uencia 
positivamente a retenção do estudante.

Finalmente, a figura 1 apresenta o modelo teórico compondo todas as hipóteses da pesquisa.

Figura 1 – Modelo proposto de hipóteses.

Marca 
+H1

Comprometimento

Retenção

+H7

+H6

Confiança

+H5

Qualidade
+H4

+H2

+H3

Fonte: Autores (2012).
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3. METODOLOGIA
Para o caso deste estudo, foi realizado o método descritivo com a aplicação pessoal de 
questionários por julgar-se mais adequada para as características do tema investigado. Se-
gundo Malhotra (2006), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características 
do mercado por meio das opiniões ou atitudes dos pesquisados.

Com o objetivo de avaliar os objetivos propostos, foi utilizada a escala de diferentes autores 
aplicada no contexto brasileiro por Neto (2003). Vale ressaltar que antes da aplicação final, 
a escala foi pré-testada com 20 (vinte) alunos de cada Instituição pesquisada e também 
validada por dois especialistas da área. As questões utilizadas nesta pesquisa estão apre-
sentadas no quadro 1.

Quadro 1: Variáveis observáveis e latentes

VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS*

VARIÁVEIS 
LATENTES

Q1) A equipe de professores é  competente (dominam o assunto; transmitem bem a matéria; conciliam teoria e pratica; tem 
método de ensino e sistema de avaliação adequados).

Q2) A secretaria do curso e demais áreas administrativas funcionam como deveriam.

Q3) A infraestrutura (salas, equipamentos, recursos pedagógicos, entre outros) é  adequada para a aprendizagem.

Q4) Professores disponibilizam para os alunos materiais de estudo sobre as aulas dadas.

Q5) Há  facilidade para estabelecer contato (acesso) com os professores.

Q6) Se você tivesse que escolher novamente, escolheria esta Instituição de Ensino Superior (IES) porque os serviços 
prestados atendem as expectativas (professores dão boas aulas; atendem os alunos com atenção; explicam o assunto; 
salas adequadas; os funcionários são prestativos).

Q7) O fato de esta IES oferecer serviços de qualidade influencia o seu conceito sobre ela.

Q
U

A
LID

A
D

E

M1) Estudar em uma IES conceituada, como esta, pode lhe levar a divulgar este fato com outras pessoas.

M2) A marca (o nome) desta IES é importante para fortalecer seu relacionamento com a mesma.

M3) A marca desta IES aumenta o seu conceito sobre a instituição.

M4) O fato de esta IES ser bem conhecida também contribui para seu interesse em estudar.

M5) O fato de esta IES ser conhecida e valorizada pelo mercado influencia suas expectativas sobre os serviços prestados.

M6) O fato de esta IES ser valorizada e reconhecida pelo mercado, influencia o seu desejo pelo estudo.

M7) O fato de ser reconhecida e valorizada pela sociedade permite a esta IES praticar a cobrança de mensalidade.

M
A

R
C

A

CO1) Esta IES demonstra integridade (imparcialidade; retidão) em suas ações e conduta.

CO2) Esta IES procura agir pensando nos interesses dos alunos.

CO3) Quando necessário, você pode contar com os funcionários desta IES para auxiliarem a resolução de problemas.

CO4) Esta IES procura cumprir as promessas que fazem aos alunos.

CO5) O fato de o seu conceito sobre a instituição ser elevado (tê -la em alta conta, tê -la em alta estima) influencia o seu 
desejo de estudar.

CO6) O fato de o seu conceito sobre a instituição ser elevado (tê -la em alta conta, tê -la em alta estima) fortalece a sua 
relação com a IES.

CO7) Sua relação com a IES esta baseada na confiança de atitudes dos funcionários e professores .

C
O

N
FIA

N
Ç

A
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CM1) Você se sente comprometido com a sua IES.

CM2) A sua relação com esta Universidade é  importante para você.

CM3) Vale a pena você se empenhar para manter a sua relação com esta IES.

CM4) Você se sente emocionalmente ligado a esta IES (marcou relacionamentos afetivos com outros colegas; 
iniciou a sua vida profissional; amizades criadas, etc).

CM5) Você se sente orgulhoso em estudar nesta IES.

CM6) O fato de estar emocionalmente ligado a esta IES (feito amizades, ter iniciado a vida profissional, entre 
outros fatos marcantes em sua vida) pode levá -lo a divulgar a instituição para outras pessoas.

CM7) O fato de estar emocionalmente ligado a esta IES (feito amizades, ter iniciado a vida profissional, entre 
outros fatos marcantes em sua vida) fortalece a sua relação com a instituição.

C
O

M
P

R
O

M
ETIM

EN
TO

R1) Você tem interesse em manter contato com a instituição, mesmo após terminar o curso (fazer uma pós-
graduação, participar de uma associação de ex-alunos, etc).

R2) Se você tivesse que esc. olher novamente, escolheria esta IES.

R3) Se você tivesse que escolher novamente, escolheria este curso que está  fazendo.

R4) Caso percebesse pessoas criticando negativamente esta IES, você a defenderia.

R5) Você está  propenso a trocar de IES num futuro próximo.

R6) Você recomendaria esta IES para outras pessoas.

R7) Você recomendaria este curso desta IES para outras pessoas.

R
ETEN

Ç
Ã

O

* Utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente;

3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo parcialmente; 5 – Concordo totalmente.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Neto (2003).

Esta pesquisa foi realizada em seis IES localizadas na região nordeste do estado do Rio 
Grande do Sul. Estas IES possuem portes diferentes, sendo que a E1 possui 78 cursos de 
graduação e 61 de pós-graduação, com 34.000 alunos com campus em 7 municípios do 
estado. A E2 possui 18 cursos de graduação e 35 de pós-graduação, com 7.000 alunos. A 
E3 oferece 6 cursos de graduação e 4 de pós-graduação, com cerca 500 alunos. A E4 ofe-
rece 4 cursos de graduação e 3 de pós-graduação, com aproximadamente 500 alunos. E5 
possui 4 cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação, atendendo em torno de 400 
alunos. Já a E6 possui 12 cursos de graduação e 13 cursos de pós-graduação, com cerca 
de 800 alunos. A IES E1 é classificada como Universidade e as demais IES são Faculdades.

O levantamento de dados ocorreu no mês de novembro de 2011. A amostra, composta por 
678 estudantes, foi a não probabilística por conveniência, que, segundo Malhotra (2006), é 
caracterizada pela facilidade de acesso e atribuição de escolha do pesquisador.

Inicialmente, os participantes do estudo respondiam as dimensões da escala informada 
anteriormente, dentro de um grau de concordância ou discordância. A escala utilizada foi a 
do tipo Likert de 5 pontos. Ao final do questionário (Quadro 1), os respondentes informa-
ram seus dados sociodemográficos (gênero, idade e renda), bem como curso matriculado.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. RESULTADOS PRELIMINARES
Antes de iniciar a validação individual dos construtos através da Análise Fatorial Confirma-
tória realizou-se uma análise dos pressupostos de normalidade nas variáveis observadas. 
Esta análise consistiu em um primeiro momento calcular e interpretar os indicadores de 
curtose, assimetria, médias amostrais e desvios de multinormalidade.

A curtose de cada variável observável foi avaliada através do Coeficiente de Mardia, sendo 
encontrados valores menores que cinco, sendo estes significativos, demonstrando pre-
sença de normalidade nas distribuições, de acordo com Mardia (1971) e Bentler (1990). 
Os valores associados à assimetria das variáveis observadas demonstraram coeficientes 
de assimetria de Pearson próximos de zero, caracterizando assim uma simetria moderada.

Outra análise realizada foi a observação de casos omissos ou de extremos. Segundo Hair 
et al. (2005), a não-resposta pode ter efeitos grandes no cálculo da matriz de entrada de 
dados e, por consequência, na sua capacidade de ser usada como processo de estimação. 
De acordo com Cohen e Cohen (1983, apud KLINE, 1998), percentuais de 5% ou até 10% 
de não-resposta a uma determinada variável não são considerados altos e podem ser corri-
gidos por meio de algum método de imputação. No caso desta pesquisa não foi observado 
percentual de missing acima dos valores considerados altos.

Os outliers podem ser considerados univariados, quando tem escores extremos ou multi-
variados, o que significa que há escores extremos em mais de uma variável ou a configu-
ração dos escores é pouco usual (KLINE, 1998). Para identificação de outliers foi utilizada 
uma combinação da análise uni e multivariada. Primeiramente, foram calculados os Z sco-
res e foram identificados quarenta e cinco casos com valores superiores a |3|, para cada 
variável (HAIR et al., 2005), as quais foram excluídas da amostra final.

A seguir, foram identificados os outliers multivariados, a partir do cálculo de Mahalanobis. 
A partir daí, identificou-se, para os casos com maior quantidade de escores extremos, 
quais eram também considerados outliers multivariados. Neste teste, não foi identificado 
nenhum caso, pois não detectou-se uma distância grande entre o valor individual e as mé-
dias amostrais obtidas (KLINE, 1998; JÖRESKOG, 1993).

Desenvolveu-se a avaliação da validade composta dos construtos. Esta análise buscou 
avaliar a consistência com base nas cargas de mensuração reais. Os índices de validade 
composta de todos os construtos ficaram acima do desejável (0,70), apresentando os 
seguintes resultados: “marca” (0,93), “qualidade” (0,85), “confiança” (0,84), “comprome-
timento” (0,89) e “retenção” (0,89). Foi calculado também o Alfa de Cronbach para verifi-
cação da consistência interna das dimensões da referida escala, apresentando os seguintes 
índices: “marca” (0,883); “qualidade” (0,783); “confiança” (0,871); “comprometimento” 
(0,888); “retenção” (0,809). Hair et al. (2005) recomenda valores mínimos de 0,7 para Alfa 
de Cronbach, portanto, as dimensões da escala foram consideradas consistentes.

4.2. VALIDAÇÃO INDIVIDUAL DOS CONSTRUTOS
O modelo proposto (Figura 1) na pesquisa partiu da revisão bibliográfica e utilização da 
escala citada anteriormente, onde apresentava-se cinco dimensões (marca, qualidade, con-
fiança, comprometimento e, retenção). Os coeficientes estimados oferecem informações 
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sobre a extensão na qual uma dada variável observável é capaz de medir uma variável 
latente (SCHUMACKER; LOMAX, 1996; ANDERSON; GERBING, 1988). Num primeiro mo-
mento, buscou-se a validação individual de cada construto e posteriormente, houveram 
modificações em cada dimensão na busca de um melhor ajuste do modelo.

No modelo original (Tabela 2) observou-se que o teste de Qui-quadrado é significativo, 
indicando que há diferença significativa entre a matriz observada e a matriz estimada. As 
medidas absolutas de ajuste, que determinam o grau em que o modelo prediz a matriz de 
covariância observada, apresentaram alguns problemas já que, em alguns construtos, a 
medida de RMSEA ficou acima do recomendado que é entre 0,05 e 0,08 (HAIR et al.; 2005). 
Em relação aos níveis confiabilidade as dimensões apresentaram índices satisfatórios.

Decidiu-se modificar o modelo, seguindo a literatura sobre equações estruturais. Optou-se 
por gerar o relatório de modificações, disponível no AMOSTM, e promover as alterações 
sugeridas para ajuste do modelo.

No construto marca optou-se em fazer uma correlação entre o e2 e e3, e4 e e6, além da ex-
clusão da variável 1. A correlação era esperada já que o fato de dar uma melhor consideração 
para a IES (e2) acarretaria num fortalecimento do relacionamento com a instituição de ensi-
no (e3). Da mesma forma, acreditou-se que o fato da IES ser conhecida (e4) e reconhecida 
(e6) influenciaria no desejo de estudar na instituição. Fazendo este ajustamento detecta-se a 
adequação no índice de RMSEA e aproximação do índice ideal de Qui-Quadrado.

Na dimensão qualidade foi excluída a variável 4. Este ajuste permitiu uma melhor ade-
quação das medidas de Qui-quadrado, elevação do NFI, GFI, CFI e melhor ajustamento 
do RMSEA.

Para o ajuste do construto confiança foi realizada uma correlação entre o e2 e e4, e5 e e6, 
além da exclusão da variável 3. A correlação positiva era esperada já o comprimento do 
que é prometido (e4) tem relação com uma percepção de agir pensando nos alunos (e2), 
assim como, o fortalecimento da relação com a faculdade (e6) aumenta o desejo de estudar 
nela (e5). O ajustamento permitiu uma melhor adequação dos índices de Qui-quadrado e 
RMSEA assim como uma elevação do NFI, GFI e CFI.

O construto comprometimento também sofreu ajustes. Foi realizada uma correlação entre 
e1 e e2, e3 e e5, e6 e e7. A correlações eram esperadas já que a importância dada para a 
IES (e2) se relaciona com o comprometimento(e1). Em raciocínio similar, esperava-se que 
a ligação emocional (e3) com a Instituição se associaria com o orgulho de estudar nela 
(e5). Da mesma forma, o sentimento emocional (e6) fortaleceria a relação com a Institui-
ção (e7). As modificações permitiram uma aproximação da adequação do índice de RMSEA 
e elevação nos índices do NFI, GFI e CFI.

Por fim, no construto retenção foram excluídas as variáveis 5 e 3 por estarem abaixo dos 
índices recomendados por Hair et al. (2005). Os ajustes permitiram uma adequação do 
índice de RMEA e Qui-Quadrado, e ainda, uma elevação no índices de NFI, GFI e CFI.

4.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MODELO INTEGRADO
Após realizar a Análise Fatorial Confirmatória para a construção e validação dos construtos, 
buscou-se avaliar o modelo integrado que agrega o modelo de mensuração e o modelo 
estrutural. Com este procedimento, objetivou-se avaliar as relações entre os construtos 
(experiências anteriores; expectativas de consumo; ambiente físico; ambiente social; satis-
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fação) e as variáveis propostas no modelo. Seguindo a recomendação de diversos autores 
(KLINE, 1998; MARUYAMA, 1998) a avaliação do modelo foi realizado a partir dos índices 
de ajuste do modelo e da significância estatística dos coeficientes de regressão estimados. 
A tabela 1 apresenta os coeficientes padronizados e significância do modelo integrado.

Tabela 1 – Teste das hipóteses

Construtos Coefi ciente 
Padronizado

Desvio 
Padrão Z p

Marca ← Comprometimento 0,173 0,064 2,686 *

Marca ← Confiança 0,550 0,051 10,754 ***

Qualidade ← Comprometimento 0,193        0,066 2,928 *

Qualidade ← Confiança 0,549 0,046 11,952 ***

Confiança ← Comprometimento 0,379 0,102 3,709 ***

Confiança ← Retenção 0,371 0,062 5,967 ***

Comprometimento ← Retenção 0,665 0,080 8,360 ****

(***) < 0,001; (*) < 0,05
Fonte: Autores (2012).

Tabela 2 – Índice de ajuste do modelo de satisfação dos clientes – Inicial e Final

Índice
Análise Final

Inicial Final

Qui-quadrado 2810.240 1464.690

Graus de Liberdade 553 391

Nível de Probabilidade 0,00 0,00

CFI – Comparative Fit Index 0, 820 0, 904

NFI – Normed Fit índex 0, 786 0, 874

GFI – Goodness of Fit Index 0,786 0, 871

RMSEA – Root Mean Squared Error of Aproximation 0, 080 0,066

Variância Extraída 0,977 0,977

Confiabilidade Composta 0,762 0,806

Alpha de Crombach 0,950 0,953

Fonte: Autores (2012).

A tabela 02 apresenta os índices obtidos no modelo final, fazendo um comparativo com o 
modelo inicial. Os índices de parcimônia (CFI, GFI NFI) indicam um bom ajustamento do 
modelo (BLUNCH, 2008). Da mesma forma o índice de RMSEA, relativo a medida absoluta 
de ajuste, ficou dentro de um nível adequado (ARBUCKLE, 2008). Neste contexto, o ajuste 
do modelo se justifica pela substantiva melhora dos índices iniciais.

4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Todas as hipóteses propostas no trabalho foram confirmadas (Figura 2). Observou-se a 
relação da marca como influenciadora da formação do comprometimento (H1) e da con-
fiança do estudante (H2). Tais resultados ratificam trabalhos anteriores que propuseram 
relação significativa da marca entre estas duas dimensões (GRONROOS, 1990; AAKER, 
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1991; CHERNATONY, 1999; KELLER, 1998; SHETH; PARVATIYAR, 1995; AAKER, 1998; 
OSSELAER; ALBA, 2000; LAZZARINI; MILLER; ZENGER, 2008). Observou-se uma relação 
mais forte do impacto da marca na formação do confiança do estudo. Tal resultado con-
traria o resultado detectado por Neto (2003) que não encontrou suporte estatístico para 
sustentar a influencia da marca neste constructo, detectando apenas a relação significativa 
na relação marca; comprometimento.

As hipóteses seguintes propuseram a relação positiva da percepção de qualidade da IES 
na formação do comprometimento (H3) e confiança do estudante (H4). As referidas hi-
póteses eram sustentadas por resultados discutidos em estudos anteriores (MOORMAN; 
DESHPANDE; ZALTMAN, 1993; MORGAN; HUNT, 1994; PARASURAMAN; GREWAL, 2000; 
SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002; WEBLEY, 2003; SHMATIKOV; TALCOTT, 2005) 
e foram confirmadas nesta pesquisa. Novamente a relação mais forte foi encontrada no 
constructo confiança. Desta vez o resultado também ratificou os índices encontrados na 
pesquisa de Anjos Neto (2003).

Por seguinte, a influência do constructo confiança na IES como formadora do compro-
metimento do estudante (H5) foi confirmada, o que novamente, veio a reforçar resulta-
dos encontrados em pesquisas anteriores (MOORMAN; DESHPANDE; ZALTMAN, 1993; 
MORGAN; HUNT, 1994; GANESAN; HESS, 1997; GARBARINO; JOHNSON, 1999; SIRDESH-
MUKH; SHINGH; SABOL, 2002), inclusive no Brasil (ANJOS NETO, 2003).

Com base em pesquisas anteriores (MORGAN; HUNT, 1994; HENNIG-THURAU; HANSEN, 
2000; BERRY, 2002; PEREZ-AROSTEGUI; BENITEZ-AMADO; HUERTAS-PEREZ, 2012; en-
tre outros) são propostas as hipóteses relacionadas a influencia da confiança (H6) e com-
prometimento (H7) na retenção do estudante, o que esta pesquisa também encontrou, 
sendo que a maior influencia foi detectada na relação comprometimento com a retenção. O 
resultado ratifica parcialmente os achados de Anjos Neto (2003) haja vista que na referida 
pesquisa não foi encontrada relação significativa entre confiança e retenção. A figura 2 
apresenta o modelo de pesquisa com os índices encontrados.

Figura 2 – Resultados da pesquisa

M2

e2

Q1

e1

Q2

e2

Q3

e3

Q5

e5

Q6

e6

Q7

e7

CO1

e1

CO2

e2

CO4

e4

CO5

e5

CO6

e6

CO7

e7

M3

e3

M4

e4

M5

e5

M6

e6

M7

e7

CM1

e1

CM2

e2

CM3

e3

CM4

e4

CM5

e5

CM6

e6

CM7

e7

R1 e1

R2 e2

R4 e4

R7 e6

R8 e7

Marca

Qualidade

Comprometimento

Confiança

Retenção

0,173

0,665

0,379

0,550

0,193
0,371

0,549

Fonte: Autores (2012).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Instituições de Ensino Superior pesquisadas convivem com a realidade de prestar ser-
viços em uma próspera região de contexto competitivo, o qual é motivador da oferta de 
qualidade nos processos de ensino. Neste sentido o marketing de relacionamento auxilia a 
identificar os aspectos que solidificam as relações comerciais a longo prazo. Nesta pesqui-
sa realizou-se uma survey, identificando as relações entre a Qualidade e Marca, para gerar 
Confiabilidade e Comprometimento, que resulta em Retenção dos alunos. Neste sentido as 
hipóteses propostas levantadas foram testadas e confirmadas, trazendo consolidação para 
diversas teorias que sustentaram as hipóteses descritas nesta pesquisa.

Este estudo reflete a percepção dos alunos encontradas nas seis IES pesquisadas na região 
Nordeste do Rio Grande do Sul, o que estimula analisar, em estudos futuros, o marketing 
de relacionamento em serviços educacionais em outras IES do País. Como acréscimo, 
sugere-se ainda a realização de pesquisas que enfoquem a comparação entre os perfis 
das IES entre regiões, bem como abordar as diferentes percepções entre diversos atores 
envolvidos nas trocas relacionais.

Mesmo apresentando rigor científico na execução deste estudo, algumas limitações me-
todológicas foram constatadas e devem ser detalhadas para efeito da compreensão dos 
resultados. A primeira delas é com relação à técnica de amostragem utilizada (não pro-
babilística por conveniência) que pode causar algum viés nos resultados. Deste modo, os 
resultados devem ser apreciados sob a perspectiva da amostra considerada, não devendo 
ser generalizados. Sugere-se que novas coletas de dados sejam efetuadas com outras 
amostras, permitindo ou não a confirmação dos resultados encontrados nesta pesquisa.

Sugere-se que novos serviços sejam avaliados e os resultados possam ser comparados 
para que generalizações mais amplas possam ser aferidas, assim como a realização de 
estudos de caráter longitudinal.
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Resumo: As micro e pequenas empresas têm contribuído de forma crescente para o desenvol-
vimento da economia e tem se buscado maneiras para mantê-las vivas no mercado. O objetivo 
desta pesquisa é analisar a importância do planejamento estratégico como ferramenta de gestão 
das micro e pequenas empresas. Como fonte de dados, foram pesquisadas cinco micro e peque-
nas empresas da região metropolitana de Fortaleza/CE. A metodologia utilizada foi baseada na 
abordagem qualitativa de múltiplos casos, o que permite uma visão mais abrangente em relação 
à compreensão de problemas. Os resultados demonstraram que as micro e pequenas empresas 
analisadas realizavam planejamento em curto prazo, de acordo com suas necessidades, pois 
dependiam de retorno financeiro para planejar novos investimentos.

Palavras-Chave: Planejamento Estratégico. Micro e Pequenas Empresas. Gestão.

THE USE OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT 
OF MICRO AND SMALL BUSINESS TOOL IN THE 
METROPOLITAN REGION OF FORTALEZA
Abstract: Micro and small firms have contributed increasingly to the development of the economy 
and has sought ways to keep them alive in the market. The objective of this research is to analyze 
the importance of strategic planning as a management tool for micro and small firms. As a source 
of data, five micro and small businesses in the metropolitan region of Fortaleza/CE were investi-
gated. The methodology applied was based on a qualitative approach to multiple cases, allowing 
a broader outlook towards understanding problems. The results showed that micro and small firms 
surveyed held in short-term planning, according to your needs, since they depended payback to 
plan new investments.

Keywords: Strategic Planning. Micro and Small Firms. Management.
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1. INTRODUÇÃO
As pequenas empresas são consideradas essenciais ao crescimento e à maturação da eco-
nomia. No processo de desenvolvimento, é significativa a contribuição que apresentam ao 
gerarem oportunidades para o aproveitamento de uma grande parcela de força de trabalho 
e ao estimularem o desenvolvimento empresarial (DEAKINS, 1996). Nota-se que há muito 
tempos as micros e pequenas empresas vendo sendo alvo de atenção de economista , 
devido ao seu alto potencial de geração de emprego e renda.

De acordo com Amato Neto (2000), uma das principais tendências da economia moderna, 
sob o marco da globalização e da reestruturação industrial, diz respeito às relações intra e 
interempresas, particularmente aquelas que envolvem pequenas organizações.

Apesar da contribuição crescente das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) para o desen-
volvimento das cidades e países em todo o mundo, gestores e governos vêm enfrenta-
do diversos obstáculos na busca pela construção de políticas que possibilitem condições 
favoráveis para a manutenção, desenvolvimento e estabilização desta forma de negócio, 
devido a sua fragilidade em momentos de crise e adversidades do mercado (SOUZA; QUA-
LHARINI, 2007).

Neste cenário das MPEs, Souza Neto e Sales (2009) analisam o processo de abertura de 
uma empresa desse porte como um processo que requer vários cuidados por parte do em-
preendedor, pois erros cometidos nessa fase da nova organização podem originar o fecha-
mento da mesma, trazendo consequências de muito risco para a continuidade do negócio.

Para Moraes, Terence e Escrivão Filho (2004), os empresários são dependentes do conhe-
cimento sobre as suas empresas, por exemplo, se a empresa possui algum problema em 
sua contabilidade, o empresário irá buscar informações financeiras para tentar corrigir este 
problema. Esta situação demonstra como o pequeno empresário não possui conhecimento 
amplo das diversas informações que podem ser úteis à sua empresa nem de suas respecti-
vas fontes, assim como sabe pouco sobre as atividades de seus concorrentes. A utilização 
que faz das informações é inferior ao nível de importância que atribui a elas.

Estes são alguns exemplos de obstáculos a serem enfrentados, porque percebe-se também 
que a falta de planejamento e de visão de futuro da empresa, tem colaborado significativa-
mente para o mau desempenho e, muitas vezes, para a sua falência. Em síntese: grandes bar-
reiras dificultam o sucesso empresarial das MPEs sem um planejamento estratégico. Desta 
forma faz-se necessária a elaboração de um planejamento eficiente para determinar objetivos, 
estratégias, o público-alvo e as formas de conseguir manter-se no mercado com sucesso.

Diante deste contexto, o artigo tem o objetivo de analisar a importância do planejamento 
estratégico como ferramenta de gestão das micro e pequenas empresas. A análise se con-
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centrará no entendimento de como os empresários estão se utilizando do planejamento 
estratégico como ferramenta para a sua empresa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)
De acordo com SEBRAE (2011), no ano 2000 existiam 4,2 milhões de MPEs, chegando 
em 2010 a um total de 6,1 milhões de MPEs em atividade. Tornando-as assim importan-
tes para o desenvolvimento do país. Apesar das dificuldades, a taxa de sobrevivência das 
MPEs vem aumentando a cada ano. De acordo com SEBRAE (2011), os dados mais recen-
tes demonstram que 73% das MPEs sobrevivem nos dois primeiros anos de atividade e 
um dos principais motivos é a ampliação do atendimento direto aos empresários por parte 
das instituições de apoio às MPEs no Brasil.

Para Santos (2005), as MPEs sem recursos, sem infraestrutura e sem pessoal qualificado, 
não conseguem se adaptar rapidamente às mudanças, pois as informações são obtidas e 
processadas sempre de forma mais demorada, o que acaba proporcionando resultados 
não significativos e, em geral, causando sua falência.

Kuglianskas (1996) classifica como pequenas empresas as que possuem menos de 100 
funcionários, incluindo as microempresas. Nas médias empresas, o número de funcio-
nários é de 100 a 500. Segundo o DIEESE (2011), a classificação é ilustrada no Quadro 
1. Segundo Souza e Qualharini (2007), devem ser realizadas várias análises sobre o am-
biente interno e externo, identificando as necessidades de pessoal, recursos e estrutura, 
baseando-se em cenários futuros, traçando metas mais reais e considerando as variações 
do mercado estes fatores são vitais para a sobrevivência de qualquer empresa.

Quadro 1 – Classificação das empresas segundo o porte

Porte
Setores

Indústria Comércio e Serviços

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas

Grande empresa 500 ou mais pessoas ocupadas 100 ou mais pessoas ocupadas

Fonte: Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2010-2011

Ceglie e Dini (1999) ressaltam que as MPEs têm assumido uma importância crescente 
na economia. Reduzem o risco de problemas inflacionários, inerentes as construções de 
oligopólios com grande poder sobre o estabelecimento de preços no mercado. Segundo 
Matos e Arroio (2011), as micro e pequenas empresas têm aumentado sua participação 
em segmentos considerados de intenso conhecimento, como tecnologia da informação e 
comunicação, e serviços técnicos profissionais como advocacia, marketing e propaganda, 
auditoria e outros.
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Amato Neto (2000) descreve que as MPEs atuam geralmente em setores mais tradicionais 
da economia, como o comércio varejista e serviços. No setor manufatureiro, as MPEs apre-
sentam participação menor. Para Kotler (2000), qualquer organização que venda para os con-
sumidores finais – um fabricante, um atacadista ou varejista – está fazendo varejo. A forma 
como os produtos ou serviços são vendidos ou locais em que são vendidos pouco importa.

2.2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)
O tema planejamento estratégico é constantemente abordado na literatura, sendo um as-
sunto que sempre se renova diante das mudanças constantes nas políticas, no mercado e 
na forma de gerenciar as organizações. A utilização do planejamento estratégico no seg-
mento das pequenas empresas é ainda não é uma cultura usada pelas MPEs, isto devido 
às metodologias existentes serem desenvolvidas para as grandes empresas, dificultando o 
entendimento e a sua aplicação (GIMENEZ, 1988).

As MPEs têm a tendência em direcionar sua atenção ao atendimento de uma série de even-
tos que dizem respeitos ao cotidiano, restando pouco tempo para a projeção de ações ou 
elaborar planos que lhes possibilitem agir estrategicamente (HILLARY, 2004).

Segundo Krakauer, Fischmann e Almeida (2010) o planejamento é uma técnica que dire-
ciona estrategicamente as MPEs, possibilitando que essas empresas tomem decisões mais 
coerentes e que estejam mais preparadas para o futuro, além de permitir que seus gestores 
entendam melhor o ambiente onde estão inseridas.

De acordo com Grossi e Oliveira Filho (2009), os pequenos empreendedores devem alinhar 
o planejamento estratégico feito no plano inicial do negócio com as oportunidades estra-
tégicas que a empresa esteja capacitada, criando estratégias que permitam desenvolver 
ações que flexibilizem e agilizem as decisões.

Na visão de Lemos et al. (2004, p.2) “dentro do contexto atual, turbulento e com elevada 
concorrência é inconcebível administrar uma organização sem um plano de negócio ou um 
planejamento formalizado”. Com isto, não basta ter apenas intuição de que os objetivos se-
rão cumpridos, sem planejamento é difícil gerenciar e se manter competitivo no mercado.

Assim sendo, o planejamento não se resume apenas em obter informações da situação 
atual, interna e externa, mas também na capacidade de se antecipar às mudanças signifi-
cativas que interferem nas estratégias. É preciso ter um grande conhecimento do mercado, 
principalmente dos concorrentes e clientes (AAKER, 1984).

2.2.1. Roteiro de Elaboração do Planejamento Estratégico 
nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs)

O desenvolvimento de um roteiro para a elaboração do planejamento nas MPEs tem como 
principal objetivo auxiliar o gestor das MPEs nesta elaboração, uma vez que existam difi-
culdades que são inerentes ao processo.

Na Figura 1, pode se observar que a partir das características evolvidas no planejamento 
estratégico, nas características das MPEs e na visão das características do planejamento 
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estratégico nas MPEs, podem-se explorar estas visões, estabelecendo assim uma metodo-
logia que servirá de base para a elaboração do planejamento estratégico.

Figura 1 – Estrutura do Roteiro para Planejamento Estratégico nas MPEs

Características do
planejamento estratégico

Características das MPEs

Características do 
planejamento estratégico nas 

MPEs

Metodologia do 
Planejamento 

Estratégico

Roteiro prático para a 
elaboração do planejamento

 estratégico na MPEs

Fonte: Adaptado de Terence e Escrivão Filho, (2001).

Segundo Terence e Escrivão Filho (2001), as características que servem como base para 
a construção do roteiro, nem sempre influência todo o processo, podendo ser influencia-
dora em apenas algumas atividades. Com isto, podem-se elencar algumas características 
particulares das MPEs, que devem ser exploradas com o objetivo de buscar vantagens 
competitivas:

• Particularidades comportamentais; que estão relacionadas aos aspectos pesso-
ais do pequeno empresário, refletindo seus valores, ambições, ideologias, visão, 
comportamento etc.

• As particularidades estruturais são as mais citadas na literatura e referem-se aos 
aspectos internos decorrentes da forma de organização da pequena empresa.

• Particularidades contextuais referem-se ao ambiente externo da pequena empre-
sa e não são controláveis pela ação individual dos dirigentes empresariais.

De acordo com Porter (1989), para que um negócio comece a funcionar de modo eficiente é 
preciso atuar sobre as forças competitivas, pois planos de estratégias específicas referentes 
a esta questão permitem orientar a análise que o empresário deve realizar sobre o mercado.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a utilização do planejamento estratégico como 
ferramenta de gestão das MPEs. Para atender o objetivo geral deste estudo, foi realizado 
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um estudo múltiplos casos, que segundo Yin (2001) a utilização do estudo de caso é feita 
em muitas situações para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos indi-
viduais, organizacionais, sociais, políticos, entre outros, podendo ser causais, explorató-
rios ou descritivos.

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa, o que segundo Denzin e Lincoln 
(2006), abrange o estudo do uso e a coleta de diversos materiais empíricos, como por 
exemplo, experiência pessoal, entrevistas, documentos, entre outros, que visam descrever 
momentos e significados do dia a dia na vida dos seres humanos. Desta forma, pode ocor-
rer um melhor entendimento do problema no contexto em que está inserido, devendo ser 
analisado numa perspectiva integrada (GODOY, 1995).

Para a obtenção e coleta de dados, foi utilizada a entrevista em profundidade, isto é, en-
trevista pessoal como abordagem de comunicação. As entrevistas foram realizadas no 
período de 21 a 28 de novembro de 2012, com roteiro desenvolvido com base no trabalho 
de Terence (2002). O conteúdo foi dividido em duas partes, na primeira parte foi referente 
à descrição geral da empresa, buscando caracterizá-la quanto ao porte e seu histórico no 
mercado. Já na segunda parte buscou-se levantar dados que permitam analisar a forma de 
planejamento atual: dificuldades, conceitos e resultados obtidos e os desafios enfrentados 
pelo empresário nos ambientes interno e externo.

Neste estudo foram pesquisadas cinco micro e pequenas empresas do setor de comércio e 
serviço, estabelecidas na região metropolitana de Fortaleza, no Estado do Ceará. Objetivan-
do a compreensão sobre os motivos que levaram, ou não, a utilização de um planejamento 
estratégico, e também, analisar a importância do planejamento para a sobrevivência e com-
petitividade das empresas no mercado.

A escolha das cinco empresas deu-se pelas suas características e tipo de serviço, além 
da acessibilidade aos entrevistados. Os critérios de inserção dos sujeitos foram base-
ados na visão de Cooper e Schindler (2003), que estabelecem que os respondentes 
devam ser aqueles que possuem as informações e conhecimento sobre o objetivo da 
pesquisa e da questão-problema.

O critério utilizado para a classificação das empresas a serem pesquisadas foi o do SE-
BRAE, que classifica os estabelecimentos segundo o número de pessoas ocupadas e o 
setor de atividade econômica investigado, indústria, comércio ou serviços.

Foi garantido nesse processo que as identidades dos entrevistados, bem como das res-
pectivas organizações seriam preservadas e mantidas em sigilo (GASKELL, 2002). Com 
isto, foram utilizadas para a identificação dos respondentes as seguintes classificações: 
Empresa 1 (E1), Empresa 2 (E2), Empresa 3 (E3), Empresa (4) e Empresa 5 (E5).

As entrevistas foram transcritas e após as primeiras leituras de exploração, foram organi-
zadas de forma que viabilizaram a pré-análise e estabeleceram um esquema de trabalho. 
Assim sendo, foi utilizada a análise de conteúdo, que segundo Godoy (1995a), possibilita 
ao pesquisador compreender as características, estruturas e modelos que estão compondo 
a conteúdo a ser estudado. Com a documentação analisada e selecionada, deu-se inicio ao 
tratamento de dados e os resultados são apresentados a partir da seção 4.
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4. PERFIL DAS EMPRESAS 
PESQUISADAS

Nesta seção serão apresentados os perfis das empresas pesquisadas.

• Empresa 1 – Setor de serviços, atuando na área de beleza e estética. Foi fundada 
em 2007 e possui atualmente doze funcionários. Tem como principal objetivo 
oferecer diferenciais em serviços e atendimento personalizado.

• Empresa 2 – Setor de informática. Foi fundada em 1999 e possui atualmente 
seis funcionários. Tem como principal objetivo oferecer serviços de cursos de 
informática, provedor de internet e vendas de suprimentos.

• Empresa 3 – Setor de comércio supermercadista. Foi fundada em 2009 e possui 
atualmente quarenta e cinco funcionários. Tem como principal objetivo ser a 
maior e melhor empresa do ramo na cidade, agregando valores aos produtos 
oferecidos e mantendo a fidelidade de seus clientes.

• Empresa 4 – Setor de serviço de refeição. Foi fundada em 1993 e possui atual-
mente quarenta e oito funcionários. Tem como principal objetivo ter um diferen-
cial frente aos concorrentes, manter uma estrutura moderna com área climatiza-
da e garantir a satisfação dos clientes, conquistando outros.

• Empresa 5 – Setor de comércio de produtos para construção. Foi fundada em 
1995 e possui atualmente dez funcionários. Tem como principal objetivo manter-
-se como referencial de qualidade na cidade.

5. ANALISE DOS DADOS 
E RESULTADOS

Foi realizada a análise individualmente das empresas, onde pode-se entender as dificulda-
des e perspectivas de cada gestor sobre a sua empresa.

Na análise realizada na Empresa 1, a maior dificuldade para realizar um planejamento ade-
quado foi a falta de recursos financeiros. Outro problema enfrentado relacionou-se a alguns 
profissionais sem espírito de equipe; muitas vezes, acomodados, o que causava algumas 
deficiências referentes ao atendimento. A falta de tempo e o pouco conhecimento de gestão 
foram outros problemas mencionados, pois a proprietária priorizava a parte operacional, 
em que ostentava mais aptidão, deixando, não raro, a desejar na área estratégica e admi-
nistrativa. A contratação de uma consultoria externa ajudou nas primeiras orientações para 
a elaboração do plano. Outras dificuldades foram apontadas também referentes, principal-
mente, ao empresário não conhecia como elaborar um planejamento estratégico.
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E1: Os resultados obtidos quando houve planejamento foram surpreendentes, 
pois foi preciso fazer três ampliações para atender a demanda. O planejamento 
estratégico foi importante, pois ajudou a reduzir os custos, avaliar os riscos, 
analisar a satisfação dos clientes, ver o que a empresa tem de vantagem em 
relação aos concorrentes e o que precisa melhorar.

Na Empresa 2, esta dificuldade foi relatada, além de outro fator: altos custos para se manter 
mão-de-obra especializada, gerando problemas, em médio e longo prazo, pois o conheci-
mento restrito do empresário, neste campo, apontava para a não sobrevivência da empresa. 
Segundo pesquisa do SEBRAE-SP (2008) a falta de planejamento estratégico nas micro e pe-
quenas empresas é um dos principais fatores que levam a mortalidade prematura das MPEs.

E2: [...] as maiores dificuldades encontradas são tempo, dinheiro e falta de co-
nhecimento das técnicas de planejamento [...]

Em relação aos conceitos envolvidos no planejamento estratégico, o empresário conhece 
apenas alguns, ficando apenas limitado a parte financeira, análise dos concorrentes e aná-
lise dos pontos fracos. Na sua visão, existem vantagens na elaboração do planejamento, 
como a redução dos custos, diminuição dos riscos de erros, melhores resultados obtidos 
e evitar surpresas desagradáveis no decorrer da execução de algum projeto.

E2: [...] faço análise dos concorrentes, planejamento para o curto prazo, analiso 
os pontos fracos, pontos fortes, onde o atendimento é o principal diferencial 
para conquistar os clientes e planejamento para o curto prazo. É preciso planejar 
para buscar novas formas de manter os clientes.

Na Empresa 3, pode-se observar uma tentativa de elaboração de um planejamento. Um 
equipe interna de gestores realizou uma revisão nos processos, com o objetivo de obter 
uma melhor forma de elaborar estratégias. Também houve a preocupação com os resulta-
dos e controle financeiros decorrentes da atenção dada pelo gestor nestas ações.

E3: Não se pode fazer nada por impulso, tudo deve ser muito bem planejado, 
pois a maior dificuldade para a empresa realizar um planejamento é a questão 
financeira, onde é preciso prevê imprevistos que podem ocorrer no planejamen-
to e nos projetos [...]

Na percepção do entrevistado, existe uma importância relevante para a utilização do plane-
jamento estratégico, pois permite conhecer todos os dados internos e externos, possibili-
tando a tomada de decisão mais acertada, de acordo com os objetivos desejados. Todo o 
planejamento feito tem o objetivo de satisfazer e fidelizar os clientes e o retorno financeiro.

E3: [...] é a consequência de um trabalho, se for bem feito o resultado é positivo [...]

Na Empresa 4, o conceito de planejamento estratégico já se integrava à gestão do dia a dia. Com 
o objetivo de garantir uma otimização de resultados, foi contratada um consultoria externa a fim 
de realizar o plano anual, além de constantes pesquisas junto aos clientes do estabelecimento.

E4: o planejamento é feito por consultores, sempre que precisa fazer algum 
projeto contrata empresas especializadas […] mas tudo é muito caro, somente 
depois de quitar uma dívida que é feita outra [...]
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De acordo com o empresário, algumas dificuldades atrapalham a realização do planeja-
mento estratégico, entre elas: imediatismo de resultados, falta de tempo e recursos, além 
de alguns descontroles financeiros, principalmente quanto o dinheiro do empresário se 
mistura com o da empresa.

Na Empresa 5, o planejamento estratégico é realizado ao final de cada ano, entre a pro-
prietária e alguns funcionários, onde existe a revisão e a elaboração do plano para o pró-
ximo exercício. A busca pelo entendimento da necessidade do plano, nesta empresa, foi 
necessária e apoiada pelo SEBRAE, o qual a suportou nos primeiros passos na elaboração 
do planejamento estratégico. Hoje a empresa já obtém retornos advindos das estratégias 
elaboradas satisfatória e adequadamente.

E5: [...] a falta de visão, não tinha instrução e nem conhecimento e dificuldade 
de perceber a importância do planejamento.

E5: [...] é importante fazer o planejamento anualmente, durante novembro e 
dezembro são realizadas reuniões com os funcionários, para elaborar as estra-
tégias e objetivos para o ano seguinte, vendo o que deu certo e o que pode ser 
melhorado [...]

A empresária considera o planejamento estratégico extremamente importante e ficou mui-
to satisfeita com os resultados obtidos. Pretende continuar se qualificando, pois com o 
planejamento houve uma redução das perdas com erros dos funcionários, um controle 
maior de clientes e das vendas e o levantamento do cálculo de custos para saber a situação 
financeira da empresa.

O processo estratégico nas pequenas organizações deve ser um contínuo aprendizado. 
Com o tempo, seus membros vão aprendendo cada vez mais sobre as capacidades e limita-
ções destas empresas, as ameaças e oportunidades de seu ambiente e o próprio processo. 
Ademais, a partir das analises e resultados obtidos, nota-se que o planejamento estratégico 
não significa o sucesso da empresa e nem poderá ser vista como uma ferramenta única 
para a gestão da empresa, mas quanto maior o envolvimento no planejamento, captando 
todas as oportunidades e dificuldades, maiores serão as chances de a empresa conquistar 
o seu espaço no mercado e atingir seus objetivos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento estratégico é uma ferramenta importante para construção de técnicas 
específicas relativas a cada obstáculo apresentado pelas empresas, pois permite a 
melhor utilização dos recursos e desenvolvimento das habilidades dos gestores, mas 
este não deve ser a única forma de planejamento utilizado, pois sozinho não garante o 
sucesso da empresa.

A partir dos resultados verificou-se que, a grande maioria dos empresários não conhecia 
por completo a técnica do planejamento estratégico. Apresentaram apenas um pequeno 
conhecimento sobre este conceito, mas que já começa a ganhar um interesse por parte 
deles sobre as vantagens da realização desta ferramenta em suas empresas.
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Notou-se também a necessidade de um planejamento estratégico mais simplificado, foca-
do na realidade da micro e pequena empresa, que, em geral, é carente de: recursos, pes-
soal qualificado e tempo disponível principalmente dos gestores. Estes, com exceção das 
empresas 4 e 5, não estavam engajados adequadamente no processo diário da empresa, 
não se dedicando tanto quanto deviam às atividades de planejamento.

O planejamento estratégico tem sido utilizado, mas de forma cautelosa, pois os empresá-
rios sempre querem um retorno em curto prazo, priorizam mais o planejamento financeiro 
e fazem um balanço mensal e anual para analisar a saúde financeira de suas empresas.

Com o pouco conhecimento adquirido sobre planejamento, os empresários pesquisados 
foram unânimes em afirmar que consideram importante para qualquer empresa a elabora-
ção do planejamento estratégico, pois este serviria para nortear as ações da empresa, dan-
do uma visão de “onde” e “como” ela estará em longo prazo. Com este estudo percebeu-se 
que os micro e pequenos empresários têm mudado sua visão ao longo das últimas 5 dé-
cadas principalmente frente a globalização socioeconômica. Fatores como planejamento, 
satisfação dos clientes, pesquisa de mercado, a busca por qualidade, estão deixando de ser 
considerado um gasto e passando a ser um investimento, que trará um retorno a médio e 
longo prazo para as empresas.

Ao fim, podem ser apontadas várias dificuldades que atrapalham a realização do planeja-
mento estratégico:

• Falta de iniciativa dos funcionários;

• Imediatismo de resultado;

• Falta de tempo e recursos financeiros;

• Valores do empresário confundem-se com os valores da empresa;

• Centralização do processo no empresário e,

• Dificuldade na definição de metas e de objetivos claros.

Conclui-se, um novo paradigma pode estar sendo criado, uma vez que as micro e peque-
nas empresas estão mais estruturadas, mais competitivas e preparadas para enfrentar as 
adversidades do mercado.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi identificar como os modelos mentais dos empreendedores 
influenciam no desempenho organizacional. No método, utilizou-se a abordagem qualitativa de 
natureza aplicada e objetivo exploratório descritivo, com levantamento de dados por meio de 
entrevistas individuais em profundidade e, por fim, a análise de conteúdo, seguida de análise 
descritiva qualitativa. Este estudo evidencia a necessidade que, fronte às constantes mudanças 
de mercado, os empreendedores percebem em buscar o desenvolvimento, pessoal e profissio-
nal. Dentre as contribuições deste estudo, quanto à esfera gerencial, destaca-se que os modelos 
mentais influenciam no comportamento dos gestores, o que consequentemente reflete no de-
sempenho de suas empresas.

Palavras-chave: Modelos Mentais. Empreendedor. Desempenho Organizacional.

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL MODELS 
OF ENTREPRENEURS AND ORGANIZATIONAL 
PERFORMANCE: AN EXPLORATORY STUDY

Abstract: The aim of this study was to identify how mental models of entrepreneurs influence on 
organizational performance. In the method, we used the qualitative approach of applied natu-
re and descriptive exploratory goal with survey data through individual interviews and, finally, 
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content analysis, followed by qualitative descriptive analysis. This study highlights the need that 
forehead to changing market entrepreneurs perceive in seeking development, personal and 
professional. Among the contributions of this study, as the managerial sphere, it is emphasized 
that the mental models influence the behavior of managers, which in turn reflects in the perfor-
mance of their companies.

Keywords: Mental models. Entrepreneur. Organizational Performance.



129

1. INTRODUÇÃO
Diante da competitividade, globalização e mudanças, os cenários dos negócios sofrem 
constantes alterações, portanto, os empreendedores se deparam com novos e contínu-
os diariamente. Atualmente, os ambientes mercadológicos mostram-se competitivos 
e complexos, em função da evolução contínua das tecnologias e dos consumidores 
estarem exigindo produtos novos, diferentes e práticos. Assim, possibilitou-se ao mer-
cado aprender e desenvolver-se, mesmo mediante conturbadas mudanças (HILL; Mc-
GINNIS; CROMATIE, 2007).

É nessse contexto, que surge a possibilidade de estudar os modelos mentais dos empre-
endedores, uma vez que as principais decisões da organização, principalmente em micro 
e pequenas empresas, estão concentradas nestes atores. A tomada de decisão passar ser 
um processo contínuo nas empresas, tornando-se sua execução cotitianamente, passando 
a compreender um processo cognitivo de escolhas. O gestor, interpreta a situação e avalia 
as possibilidades das alternativas de escolha (ASSEL, 1992).

A partir do exposto, Carvalho (2001) enfatiza que as pessoas compreendem o mundo, com 
base na construção dos seus modelos mentais. Complementando, Senge (2012) afirma 
que os modelos mentais são pressupostos, imagens ou generalizações das quais influen-
ciam na maneira do indivíduo ver o mundo, desse modo, é com base nesses pressupostos 
que ele toma suas decisões.

Esta investigação teve como objetivo geral identificar como os modelos mentais dos em-
preendedores podem influenciar no desempenho das organizações, bem como compre-
ender como estão estruturados os modelos mentais dos empreendedores pesquisados 
e suas relações com o desempenho de suas organizações. O estudo foi ambientado no 
setor metalmecânico, na cidade de Veranópolis, localizada na Serra Gaúcha, a amostra 
investigada foi composta por quatro empreendedores, de quatro diferentes empresas, to-
das do segmento de estruturas e esquadrias metálicas. O método de pesquisa utilizado 
nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa com natureza aplicada e objetivo exploratório e 
descritivo. Para coleta dos dados utilizou-se aplicação de questionário semi-estruturado e 
entrevistas em profundidade.

Como resultados esperados, este estudo buscou trazer contribuições sob as óticas teóri-
ca e empírica. A parte teórica apresenta as dimensões dos modelos mentais que podem 
influenciar no desempenho organizacional, já a parte empírica apresenta a identificação 
das dimensões dos modelos mentais dos empreendedores, de quatro empresas distintas. 
Ambas situações confirmam a veracidade do ponto de vista que os autores defendem nesta 
investigação. Outra contribuição é instigar uma reflexão sobre a tomada de decisão dos 
empreendedores, bem como a forma que eles conduzem seus negócios.
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No que tange as contribuições alcançadas nesta investigação, pode-se citar a primeira, re-
ferente ao campo gerencial, ressalta-se que os modelos mentais influenciam no comporta-
mento dos gestores, ou seja, em suas ações, logo, reflete no desempenho organizacional. 
Quanto à contribuição teórica, o estudo busca auxiliar na compreensão que os modelos 
mentais atrelados às estratégias praticadas e à gestão dos recursos disponíveis colaboram 
positivamente na performance de uma empresa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. MODELOS MENTAIS DO EMPREENDEDOR
Os modelos mentais são desenvolvidos e consolidados de acordo com as informações 
e vivências anteriores e, conforme Chapman e Ferfolja (2001), as experiências, suces-
sos e fracassos originam crenças que podem ser verdadeiras ou não, de tal modo que 
devem ser testadas para guiar adequadamente as decisões. Os modelos mentais dos 
empreendedores podem auxiliar no desenvolvimento das atividades da empresa, refle-
tindo no seu desempenho.

Na ótica de Dornelas (2005), o empreendedor é um administrador, porém com caracte-
rísticas distintas de executivos ou gerentes de empresas tradicionais, porquanto, os em-
preendedores são mais visionários, quando comparados com gerentes. Complementando 
essa ideia, Sarkar (2008, p. 22) diz que “os empreendedores são criadores de valor”. O 
autor enfatiza nas diferenças que há entre os empreendedores e ou demais indivíduos, 
caracterizando pelas suas competências e habilidades que lhes permitem ter uma visão di-
ferenciada, na resolução dos obstáculos, bem como preparando-os para assumir os riscos 
em cenários de incerteza.

A figura 1, mostra a definição do termo empreendedor, mediante entendimento de 
distintos autores:

Figura 1: Definições do empreendedor.

Defi nição de Empreendedor Autor

O empreendedor como um especialista em correr riscos. Cantillon, 1755; Knight, 1921.

O empreendedor como um intermediário no processo de mercado. Kirzner, 1973.

O empreendedor como um inovador. Schumpeter, 1934.

O empreendedor como um especialista em tomar decisões. Casson, 1990.

Fonte: Adaptado de Sarkar (2008).

Mediante pesquisa aplicada pela Inc. Magazine, foram investigados 100 proprietários de 
organizações americanas, conceituadas no mercado e bem-sucedidas. Neste estudo, foi 
possível identificar as características significantes para o sucesso do empreendedor, con-
forme segue na Figura 2:
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Figura 2: Características do empreendedor.

Principais características para o sucesso do empreendedor

Automotivação Atuar com iniciativa própria, sem pressão externa.

Tomada de risco
Elevado nível de conforto com o risco; ter a habilidade de calcular o grau de risco 
apropriado.

Senso comum Especialmente nos assuntos do cotidiano.

Valores
Princípios ou padrões morais de uma pessoa ou grupo social; a generalidade aceita 
ou pessoalmente faz juízos de valor sobre o que é importante na vida.

Competitividade/Assertividade Ter forte necessidade de vencer; estar pronto a competir; ser assertivo e enérgico.

Persistência Continuar, apesar dos obstáculos.

Responsabilidade
Autoridade, capacidade de atuar independentemente e de tomar decisões; estar 
disponível para enfrentar as consequências.

Autoconfiança Independente; acreditar na própria capacidade.

Aceitação da solidão Independência emocional.

Capacidade de adaptação Disponibilidade para se adaptar sozinho a novas condições/ambientes.

Fonte: Adaptado de Mcneil et al. (2004).

É nesse contexto, que Senge (2012) defende o seu ponto de vista, dizendo que as causas 
de alguns insucessos nas empresas, não são intenções medíocres, intenções excitantes ou 
também o pensamento não sistêmico, mas estas causas estão fortemente atreladas aos 
modelos mentais dos gestores. Os novos insights podem não serem colocados em prática, 
pois entram em conflito com as imagens internas do empreendedor, as quais influenciam 
diretamente em sua tomada de decisão. Leia-se que os modelos mentais são definidos 
como imagens internas intensamente arraigadas sobre o funcionamento do mundo. Desse 
modo, o autor cita a disciplina do domínio dos modelos mentais, apontando uma revolução 
para a criação das empresas que estão dispostas aprender a aprender.

Corroborando, Gallén (2006) enfatiza que uma das áreas que chamam atenção dos pes-
quisadores é estudo das características pessoais e escolhas do empreendedor, justificando 
os seus modelos mentais. Sabendo-se que os modelos mentais estão relacionados ao 
processo de percepção e como as informações são processadas, ou seja, o modelo mental 
do empreendedor e qual a relação em suas decisões estratégias, para que a empresa possa 
atingir o seu desempenho. Complementado essa ideia, Sarkar (2008, p. 22) diz: “Para me-
lhor compreendermos os traços de personalidade de um empreendedor, temos que olhar 
o que a psicologia humana tem a dizer”.

2.2. DIMENSÕES DOS MODELOS MENTAIS
No ponto de vista de Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento está atrelado a crenças 
e compromissos. A criação do conhecimento organizacional está relacionada à habilidade 
que uma organização tem de instituir o novo conhecimento, compartilhá-lo como seus 
colaboradores, e inserí-lo aos seus sistemas, produtos e serviços. Conforme entendimento 
de Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura de experiência resumida 
em valores, informação e insight experimentado, a qual acomoda uma composição para a 
avaliação e o agrupamento de novas experiências e informações. Na organização, o conhe-



132

Ano 4, Edição Especial - ISSN 2236-8760

cimento geralmente não está localizado somente em documentos, como também em sua 
rotina, processos e normas organizacionais.

Na dimensão habilidade emocional, anteriormente, era vista como função principal de-
sempenhada pela família. As deficiências emocionais era um problema, que deveria ser 
resolvido de maneira individual. Atualmente, percebe-se a importância que esse tema vem 
recebendo, sendo que há um reflexo de resultado tanto na vida pessoal, quanto profissio-
nal. Na visão de Goleman (2001), a falta habilidade que o indivíduo possui de lidar com 
seus próprios sentimentos, faz com ele fique a mercê das suas próprias emoções. Por 
outro lado, pessoas com habilidade emocional encontram o equilíbrio, um sentimento pro-
porcional ao momento, ou seja, emoção na medida certa.

A mente linear está direcionada à planejamento, liderança e orientação para o poder. A 
mente linear, também está relacionada com a habilidade do auto-controle e o relaciona-
mento interpessoal, o qual vem a contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional 
(GUEBUR; POLETTO; VIEIRA, 2007). Contudo, destaca-se a inteligência emocional, que 
envolve a capacidade de sentir, compreender e executar o poder de maneira eficaz (COO-
PER; SAWAF, 1997).

No que concerne ao relacionamento, Berry (1995) cita os elementos principais relaciona-
dos ao marketing de relacionamento. Na visão do autor, esses elementos consistem em 
criar um serviço principal sobre o qual será estabelecido o relacionamento; direcionar o 
relacionamento personalizado para consumidores individuais; expandir o serviço principal 
com benefícios que contribuam para sua valorização; praticar preços que objetivem insti-
gar a lealdade do cliente; utilizar a comunicação como sua aliada, no que diz respeito aos 
seus colaboradores, para que dessa forma, eles apresentem um desempenho satisfatórios 
com ao consumidor. Corroborando, Vavra (1993) afirma que é indispensável que a organi-
zação deixe de trabalhar com a expectativa de “fechar uma venda”, passando a operar sob 
a ótica de “iniciar um relacionamento”.

Conforme Robbins (2002, p. 276), para relacionar-se, um grupo necessita de comunica-
ção, a transferência de significado entre as pessoas. Somente por meio da transferência 
de significados de um indivíduo para outro é que as informações e ideias conseguem ser 
transmitidas. Contudo, a comunicação é mais do que transmitir um significado, pois ela 
necessita ser compreendida. Desse modo, “a comunicação precisa incluir transferência 
e a compreensão da mensagem”. Nesta comunicação, faz-se necessário haver a ética, 
para Rodriguez (2003, p. 8), “A ética consiste no estudo racional e sistemático da moral”. 
Já para Clavo (2008, p. 120), “A ética é o fato real que se dá na mentalidade de algumas 
pessoas, é um conjunto de normas, princípios e razões que um sujeito compreendeu e 
estabeleceu como diretriz de sua conduta”.

Com relação a missão de uma empresa, Sertek (2011) enfatiza que ela deve ser estabele-
cida como a contribuição aos stakeholders, no qual é definido o motivo de sua existência, 
sua identidade, bem como o que ela faz, para que faz e para quem faz. E para isso, faz-se 
necessário a organização ter suas estratégias, dessa forma, Rumelt (1995) diz que, uma 
benefício natural da boa estratégia passar a existir porque as outras empresas geralmente 
não têm uma, além disso, esperam que a sua organização não a possua. Uma boa estra-
tégia apresenta coerência, ações ordenadas, políticas e recursos de forma que direcionam 
a atingir um determinado fim. Na maioria das ocasiões as empresas possuem metas e 
objetivos, e não estratégias.
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Com relação a criatividade, sob a ótica da neuro-psicologia, Schweizer (2006) enfatiza que, 
pessoas com elevado grau de sucesso na busca por novidades, podem ser apontadas por 
um conjunto de particularidades e maneiras de pensamentos neuro cognitivos. Leia-se 
que, faz-se necessário um ambiente e condições de trabalho adequadas. A criatividade é 
uma característica relevante do indivíduo, a qual o torna capaz de ir em busca de soluções 
para os problemas rotineiros ou desafiadores, apresentando-se fundamental no desenvol-
vimento organizacional. Destaca-se a psicologia como uma das primeiras áreas que desco-
briu a influência potencial da criatividade, recebendo maior destaque no desenvolvimento 
dos projetos e de novos produtos nas empresas (XU; RICKARDS, 2007).

A vocação envolve o indivíduo na sua singularidade, podendo ser explicada como os fato-
res que englobam a força de vontade, seus objetivos e seus princípios. A vocação pode ser 
definida como um chamado que uma pessoa recebe, sendo que ela terá o livre arbítrio de 
atender ou não. Contudo, a vocação profissional está atrelada a afirmação de que a pessoa 
é ou almeja ser, é neste sentido que esse indivíduo toma suas decisões e dá consistência 
para o que será executado (MARÍAS, 1983).

2.3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
Na ótica de Sink e Tuttle (1993), o desempenho organizacional acontece mediante um con-
junto integrado de distintas dimensões: qualidade, produtividade, lucratividade, inovação, 
eficácia e eficiência. É nesse contexto que Lebas (1995) complementa, o desempenho 
organizacional pode ser entendido por meio de uma relação entre uma série de dimensões, 
que influenciam para os resultados da empresa. Essa relação entre dimensões são ilus-
tradas por uma árvore, da qual objetiva fazer determinadas analogias e ilustrar o modelo 
casual de desempenho.

Lebas (1995) relata que uma organização produzirá frutos (receitas), se as raízes apresenta-
rem-se nutridas e resistentes (é consequência do investimento em treinamento e desenvol-
vimento dos colaboradores, setores trabalhando integrados, bom relacionamento, criativi-
dade, mente linear, qualidade na comunicação, dentre outros). Desse modo, as raízes sendo 
resistentes (competências organizacional) facilitarão os processos, refletindo em qualidade, 
bom relacionamento, flexibilidade, vendas e a satisfação dos consumidores. O desempenho 
organizacional está atrelado a soma de todos os processos, dos quais guiam os gestores 
nas suas tomadas de decisões, permitindo uma reflexão no cenário atual e futuro.

Kaplan e Norton (1997, p. 21) afirmam “Tudo o que não é medido, não é gerenciado”. É 
nesse pensamento que Antony e Bhattacharyya (2010) complementam, o desempenho 
organizacional é definido como uma medida de quão bem as organizações estão sendo 
geridas, bem como o valor que entregam aos clientes e outras partes interessadas. Mithas, 
Ramasubbu e Sambamurthy (2011) enfatizam que entre implicações gerenciais importan-
tes, os empreendedores devem se concentrar na criação de condições necessárias para o 
apurar as informações, a capacidade de gestão de infra-estrutura e da qualidade da comu-
nicação, pois eles têm um papel fundamental na construção de outras capacidades para 
melhorar o desempenho da empresa.

Conforme proposto por Milan et al. (2009), a Figura 3 objetiva expor o modelo hipotético 
da influência dos modelos mentais dos empreendedores, no desempenho organizacional. 
Com base nesse modelo teórico, Mioranzza (2012) desenvolveu um instrumento de coleta 
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de dados com o propósito de identificar cada uma das dimensões apresentadas. Tal instru-
mento e modelo foi o guia propulsor para o desenvolvimento desta investigação.

Figura 3: Proposta de Modelo – formulação exploratória de um modelo hipotéti-
co da influência da mentalidade dos empreendedores sobre o desempenho organizacional.

Desempenho 
organizacional

Clientes ativos
Volume de negócios
Market share
Lucro e rentabilidade

Conhecimento
Aspectos técnicos

Aspectos do ambiente
Experiência anterior

Predisposição para aprender

Habilidades
emocionais

Auto-estima
Auto-confiança

Fluência com emoções
Aceitação da incerteza

Mente linear

Inteligência linear
Organização

Planejamento
Liderança

Orientação para o poder

Relacionamento

Reconhecimento do outro
Respeito pelo outro

Valorização do outro
Aceitação das diferenças

Dar e receber
Justiça e Misericórdia

Comunicação 
e ética

Orientação para a comunicação
Padrões éticos

Missão e 
estratégia

Prática com cenários futuros
Pensamento sistêmico

Pensamento intuitivo
Competência estratégica 

Criatividade
Comportamento inovador

Iniciativa
Detecção de problemas

Detecção de oportunidades

Vocação
Froça de vontade

Clareza de propósito
Orientação por princípios

Orientação evolutiva

Variáveis exógenas:
Rede de modelos mentais

dos empreendedores
Variáveis endógenas:

Desempenho organizacional

Fonte: De Toni e Milan (2008), De Toni, Milan e Schuler (2009), Milan et al. (2009), Milan et al. (2010), De 
Toni et al. (2012), Mioranza (2012).

3. MÉTODO DE PESQUISA

3.1. AMBIÊNCIA DA PESQUISA
Ambientada no segmento metalmecânico, a amostra da pesquisa foi composta de quatro 
empreendedores do ramo de estruturas e esquadrias metálicas da cidade de Veranópolis, 
localizada na Serra Gaúcha. Na Tabela 1 está demonstrado o perfil dos empreendedores 
entrevistados. Com a proposta de investigar empresas com desempenhos considera-
velmente distintos, foram investigadas quatro empresas: duas com maior desempenho 
organizacional e duas com menor desempenho organizacional. Os empreendedores que 
foram avaliados neste estudo são da mesma geração, com formações distintas e apre-
sentam traços sócio culturais vinculados à colonização italiana. Por motivos de sigilo e 
ética de pesquisa acadêmica, bem como para preservar as informações obtidas, não são 
reveladas as identidades das empresas e dos empreendedores que serviram de objeto de 
estudo no presente trabalho.
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Tabela 1: Perfil dos empreendedores entrevistados.

Empresa Escolaridade do 
Entrevistado

Ano da 
Fundação

Número de 
Colaboradores

Faturamento 
2013 (em R$)

Valor da 
Empresa 
(em R$)

Lucratividade 
2013 (em R$)

A
Ensino Fundamental 
Incompleto

2008 0 60 mil 80 mil 18 mil

B
Ensino Médio 
Completo

1978 7 600 mil
4 

milhões
180 mil

C
Ensino Médio 
Completo

1997 8 780 mil 200 mil 62,4 mil

D
Ensino Médio 
Completo

1986 18 3 milhões
10 

milhões
240 mil

Fonte: Dados provenientes da pesquisa (2013).

3.2. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA
O método de pesquisa utilizado neste estudo foi a abordagem qualitativa com natureza 
aplicada e objetivo exploratório e descritivo. Apesar das distintas maneiras de se identificar 
os modelos mentais das pessoas, conforme citado por De Toni (2005), a escolha dos mé-
todos utilizados deu-se em razão de que os modelos mentais são expressados por meio da 
linguagem, que denota sensações e sentimentos do indivíduo, por meio de manifestações 
inconscientes (DUVEEN, 2000; BERGER; LUCKMAN, 2001).

Na fase qualitativa exploratória, realizou-se o levantamento dos dados por meio de entre-
vistas individuais em profundidade, com aplicação de roteiro de questões semiestruturado 
(RIBEIRO; MILAN, 2004; FLICK, 2004), elaborado bom base na literatura (LE BOTERF, 
2003; FLEURY; FLEURY, 2006; DE TONI; MILAN, 2008; MILAN et al., 2009). Evidencia-se 
que as questões utilizadas nas entrevistas individuais buscaram o reconhecimento dos mo-
delos mentais e das estratégias utilizados pelos empreendedores, e como estes refletem no 
desempenho das suas organizações.

A elaboração do questionário semiestruturado que conduziu as entrevistas em profundida-
de foi realizada com base nos fatores propostos por De Toni e Milan (2008), De Toni, Milan 
e Schuler (2009), Milan et al. (2009), Mioranza (2012) e De Toni et al. (2013). A Figura 4 
apresenta o instrumento de pesquisa utilizado, com as variáveis analisadas e questões 
aplicadas aos entrevistados.

Figura 4: Instrumento de pesquisa.

Variáveis Questões

Modelos Mentais Quando eu digo... (nome da empresa) o que lhe vêm à mente?

Elemento Cognitivo Como você descreve a... (nome da empresa)?

Elemento Simbólico O que a... (nome da empresa) significa para você?

Elemento Emocional Quais os sentimentos que a... (nome da empresa) lhe traz?

Elemento Funcional Quais os benefícios que a... (nome da empresa) proporciona a você?

Motivações Quais as motivações que levaram a abrir e a manter a sua organização?
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Variáveis Questões

Conhecimento Anterior Experiências anteriores com este tipo de negócio.

Conhecimento (aspectos 
técnicos e do negócio)

Quais conhecimentos são fundamentais para a gestão da sua empresa? 
Conhecimentos técnicos do produto e processo, ou do ambiente;

Habilidade (saber fazer) Quais as habilidades (técnicas) foram necessárias ao longo destes anos?

Predisposição para Aprender O que faz para manter-se atualizado sobre o seu ramo de atividade? Como vê o 
aprendizado hoje?

Atitude (saber ser / 
querer fazer)

Quais as principais atitudes (comportamentos) são fundamentais à gestão da sua 
empresa? O que é ser um gestor hoje?

Autoestima, autoconfi ança Como você se define? Quem é o (nome da pessoa)? Que tipo de gestor você se 
considera?

Auto regulação Como você lida com as emoções no local de trabalho?

Incerteza/Risco
Como analisa o risco de um novo empreendimento?

Teria coragem para iniciar um outro empreendimento?

Liderança Como você analisa ser um gestor, um líder hoje no ambiente de trabalho? Quais 
os desafios, as alegrias e dificuldades?

Família e Cultura Como avalia a influência da família na abertura e manutenção do negócio?

Família e Cultura Como avalia a influência da cultura local na abertura e manutenção do negócio?

Relacionamentos
Como é o relacionamento com os funcionários, clientes e fornecedores? Você 
se preocupa com os funcionários e os clientes? Há confiança nos funcionários e 
clientes? Você se compromete com os clientes?

Comunicação Como é o processo de comunicação com os clientes? E com os funcionários?

Ética O que pensa sobre a ética nas empresas?

Visão sistêmica (ambiente) Como analisa o ambiente externo (clientes, concorrentes, fornecedores, novos 
entrantes e produtos substitutos)?

Visão sistêmica (ambiente) Como obtém informações do mercado? Como dissemina essas informações? 
Aplica essas informações?

Desempenho (performance) Quais fatores contribuíram para o desempenho de sua empresa para que ela 
chegasse até onde está?

Criatividade Inovação Como a sua empresa busca melhorias, inovações e desenvolvimento de novos 
produtos e serviços para a melhoria do desempenho de sua empresa?

Vocação Por que continua na empresa hoje? O que lhe motiva a continuar? Como vê o 
crescimento versus ficar como está (força de vontade)?

Organização e Planejamento 
de Recursos

Quais recursos foram fundamentais para o seu desempenho e como estes 
recursos foram obtidos e organizados?

Prática com Cenários Futuros
Quando você pensa no futuro da sua empresa, o que lhe vem à cabeça? 
Como você se imagina em 5 ou 10 anos? Costuma fazer planejamento com 
regularidade?

Pensamento Que ações ou decisões estratégicas estão adotando, ou pretendem adotar, para o 
futuro do seu negócio (5 ou 10 anos)?

Desempenho (performance) Por que algumas organizações são bem-sucedidas e outras não?

Características Pessoais/ 
Formação Empreendedor Características pessoais/ Formação empreendedor:
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Variáveis Questões

Desempenho Organizacional Número de clientes ativos:

Desempenho Organizacional Numero de funcionários:

Desempenho Organizacional Volume de negócios 2013 (faturamento):

Desempenho Organizacional Valor de mercado da empresa:

Desempenho Organizacional Fundação:

Desempenho Organizacional Segmento:

Fonte: Adaptado de De Toni, Milan e Schuler (2009).

De acordo com o proposto por Wolcott (1994), reforçado por Ribeiro e Milan (2004), as 
entrevistas foram gravadas em meio magnético e transcritas posteriormente, de modo a 
auxiliar a análise e interpretação dos resultados, além de apresentar evidências empíricas 
para sanar os objetivos propostos por este estudo.

Os dados obtidos pelos pesquisadores por meio das entrevistas em profundidade, em geral 
são expostos textualmente (ROESCH, 2005), e a sua análise corriqueiramente é realizada 
por meio da análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo 
é um conjunto de técnicas que analiza o conteúdo verbalizado pelos entrevistados a fim 
de possibilitar a ocorrência de conclusões acerca dos conteúdos coletados. Este estudo 
utilizou-se deste método para a análise dos dados, seguido da análise descritiva qualitativa.

Na análise de conteúdo realizada neste estudo buscou-se preservar o discurso de cada em-
preendedor entrevistado, devido à importância que a palavra possui e representa na com-
preensão e identificação do modelo mental do empreendedor. Observou-se também agir 
em concordância à Bardin (2004) e à Hair Jr. et al. (2006), e foram seguidas as orientações 
propostas por Wolcott (1994) e Flick (2004) quanto ao tratamento, análise e interpretação 
de dados referentes à pesquisas qualitativas. Finalizada a análise de conteúdo, os resulta-
dos da fase qualitativa foram transcritos em complemento aos conhecimentos auferidos 
da literatura acerca dos temas tratados neste estudo, buscando o melhor entendimento do 
assunto abordado.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

Com o desenvolvimento do método proposto neste estudo, foram obtidos resultados que 
são apresentados e discutidos nesta seção, os quais demonstram a influência que os mo-
delos mentais dos empreendedores exercem na tomada de decisões estratégicas, refletin-
do desempenho das organizações estudadas. Estabelecidas as dimensões dos modelos 
mentais e aplicadas as respectivas questões para sua análise, transcreveu-se as principais 
observações a respeito dos empreendedores avaliados.

Ao analisar os resultos relativos aos empreendedores estudados por esta pesquisa, 
evidenciou-se a formação dos modelos mentais composta por elementos cognitivos, 
simbólicos, emocionais e funcionais, conforme proposto por Senge (2012). Quanto aos 
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elementos cognitivos analisados nesta pesquisa, pode-se afirmar que os empreendedo-
res entrevistados manifestaram a necessidade de manter o profissionalismo, buscando 
a evolução neste ramo, que exige dos profissionais força de vontade e qualidade, para 
alcançar bons resultados, pois este é o seu meio de sobrevivência. Quanto aos elementos 
simbólicos, aqueles associados à realização pessoal, verifica-se que, além de represen-
tar o seu meio de sobrevivência, os empreendedores gostam tanto do que fazem que 
veem as suas empresas como membros da família, devendo ser acompanhadas cons-
tantemente, podendo ser comparada ao “ar que respiro”, conforme citado por um dos 
empreendedores entrevistados.

Quando analisados os elementos emocionais, os empreendedores foram unânimes ao ex-
pressar o seu orgulho e satisfação com as suas empresas, por terem conseguido abrir, 
manter e prosperar, mesmo à passos curtos, os seus empreendimentos. Quanto aos ele-
mentos funcionais, os entrevistados citaram como benefícios, além das vantagens finan-
ceiras, o conhecimento, a realização e a satisfação pessoal e o orgulho.

Quando questionados sobre as motivações que os fizeram abrir e manter suas organiza-
ções, os empreendedores entrevistados pertencentes às empresas B e D, responderam 
que a vontade de ter um negócio próprio e de ensinar uma profissão para os filhos foram 
os maiores motivadores para o início do empreendimento. Já os empreendedores das 
empresas A e C, responderam que as motivações para abrir e manter seus negócios estão 
relacionadas às suas experiências anteriores neste ramo de atividade e à necessidade de 
manter uma atividade profissonal. Quando questionados sobre os conhecimentos neces-
sários para a gestão da empresa, os quatro empreendedores entrevistados afirmam que 
conhecer o processo produtivo como um todo, é fundamental para ter uma boa adminis-
tração da empresa e conduzi-la à prosperidade.

Os entrevistados julgam que o mais importante é entregar ao cliente um produto de boa 
qualidade e com preço justo, para não haver problemas futuros. Para que isso aconteça, os 
empreendedores buscam conhecer as matérias primas utilizadas no processo produtivo e 
ter noções de cálculo de custos dos produtos. Além disso, os gestores das empresas B e 
D apontam que é fundamental buscar conhecimento no ambiente externo, para manter-se 
atualizado sobre novos produtos e tendências do seu segmento de atividade, e conseguem 
isso em visitas à feiras, em contato com fornecedores e em catálogos do setor.

Quando analisada a parte comportamental, os empreendedores das quatro empresas en-
trevistadas citaram como principais atitudes e características para a gestão da empresa a 
presentaça de respeito, humildade, responsabilidade, honestidade e comprometimento. 
Também apontaram a necessidade da flexibilidade e da paciência para a gestão das suas 
empresas, comparando o trabalho do gestor ao de um psicólogo e a empresa à um banco, 
pois eventualmente os funcionários precisam ser amparados emocional e financeiramente.

De modo geral, os empreendedores entrevistados afirmam gostar das atividades por eles 
desempenhadas, mesmo com todos os desafios envolvidos na gestão de suas empresas. 
Também concordam que manter a paciência diante das adversidades no dia-a-dia é a me-
lhor maneira de controlar as emoções e buscar o equilíbrio necessário, ressaltando que é 
um desafio manter o controle de todas as atividades da empresa, acompanhar as pessoas, 
escolher as palavras certas para usar e, também, pagar os altos impostos aplicados à sua 
atividade organizacional. Para dar conta de todas estas atividades, os empreendedores 
devem apresentar boa vontade, determinação e flexibilidade.
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Quando questionadas sobre a influência da família na abertura e manutenção do negócio, 
percebeu-se que os empreendedores das empresas B e D tiveram maior apoio e influência 
dos familiares, além de perceberem maior importância deste critério e de atualmente as 
suas empresas continuarem a ser geridas de modo familiar. As quatro empresas investiga-
das estão situadas em região de colonização italiana predominante, e os empreendedores 
das empresas A, B e D acreditam que esta cultura tem influenciado seus negócios, pois as 
pessoas pertencentes à esta cultura costumam trabalhar intensamente, transmitir confian-
ça e cumprir o que prometem.

Com relação aos relacionamentos, os empreendedores entrevistados declararam possuir 
boas relações com funcionários, clientes e fornecedores. Entretanto, percebeu-se maior 
preocupação e confiança aos funcionários nas empresas B e D, as quais também eviden-
ciaram um processo de comunicação ativo e eficiente junto aos clientes.

Os empreendedores entrevistados conhecem e valorizam a importância da ética nas orga-
nizações, todavia, o empreendedor da empresa C observou que para assumir determinados 
projetos, se faz necessária uma forma de gratificação, leia-se suborno, ao comprador ou 
representante do cliente. Os entrevistados afirmam que a competitividade do mercado está 
acirrada, mas que há oportunidades para todos. De modo geral, para todos os entrevis-
tados, a principal fonte de informações sobre o ambiente externo são os fornecedores, 
seguidos dos próprios clientes que comentam sobre preços e produtos da concorrência.

Quando o questionamento é sobre as suas análises do ambiente externo, envolvendo clien-
tes, concorrentes, fornecedores, novos entrantes e produtos substitutos, os empreende-
dores das empresas A, B e C, três dos empreendedores entrevistados relatam não ser suas 
principais preocupações, mas percebem a existência de oportunidades, tanto para eles e 
quanto para as demais empresas. Por outro lado, o empreendedor da empresa D prefere 
estar informado das mudanças constantes e prevenir-se sem fazer financiamentos extraor-
dinários, que futuramente possa não ter condições de cumprir com seus compromissos.

No que tange à obtenção das informações do mercado, os empreendedores das empresas 
A e C afirmam que recebem essas informações pelos seus fornecedores, ou até mesmo 
pelos clientes, quando lhes é solicitado algum produto diferente. Já os empreendedores 
das empresas B e D se utilizam de distintos meios para analisar as constantes mutações do 
mercado, inclusive por meio de parcerias com fornecedores antigos.

A respeito dos fatores que contribuíram para o desempenho de suas organizações, fazendo 
com que elas estejam na posição que ocupam atualmente, todos os empreendedores afir-
maram ser o resultado de muito trabalho, dedicação e força de vontade. O empreendedor 
da empresa D enfatiza a importância da parceria com seus stakeholders, e também da 
divisão de tarefas com sócios e funcionários, com acompanhamento contínuo, prezando 
pela qualidade e suas responsabilidades. O empreendedor, ainda complementa citando a 
confiabilidade, honestidade e transparência em todas as ações relacionadas à empresa.

Quando indagados sobre como suas empresas buscam melhorias, inovações e desenvovi-
mento de novos produtos ou serviços, os empreendedores das empresas A e C direcionam 
suas buscas apenas aos fornecedores e pelos próprios clientes, quando estes fazem pedi-
dos de produtos novos, e os entrevistados afirmam que não sentem a necessidade de fazer 
cursos para adquirir o conhecimento. Por outro lado, o empreendedor da empresa D, bus-
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ca melhorias diretamente com os profissionais da área, principalmente em feiras e eventos, 
os quais acredita serem ótimas oportunidades para cultivar e ampliar o conhecimento.

Tratando-se dos recursos utilizados pelas empresas entrevistadas, verificou-se que as 
duas empresas com maior desempenho organizacional nunca necessitaram de recursos 
financeiros de terceiros. Quanto a empresa A também não utiliza recursos financeiros de 
terceiros, uma vez que o empreendedor prefere não correr riscos, sempre que deseja ad-
quirir algum bem opta por todos os meses aplicação parte do seu lucro em uma conta pou-
pança, embora essa economia financeira possa demorar meses, o gestor somente efetuará 
a compra quando há possibilidade do pagamento à vista. Enquanto a empresa C somente 
utilizou recursos de terceiros em uma oportunidade, quando da saída de um dos sócios.

Quando questionados sobre as suas motivações para continuar suas atividades na empresa, 
percebeu-se que a força de vontade e a vocação para o trabalho estão presentes nos quatro 
empreendedores entrevistados. Em suas respostas, registraram a necessidade de trabalhar, 
mas também a alegria e a realização pela experiência vivida e os objetivos alcançados.

Questionados sobre as suas perspectivas de futuro com relação ao crescimento da empre-
sa e sobre o planejamento para os próximos cinco ou dez anos, os empreendedores das 
empresas A e C afirmam que não pretendem fazer mudanças significativas na estrutura e 
na capacidade produtiva da empresa, apenas possuindo a intenção de, talvez, ampliar o 
espaço físico e contratar mais alguns funcionários. Por outro lado, o empreendedor da em-
presa D tem seus planos bem definidos, pretendendo dobrar o espaço físico da empresa, 
bem como seu número de funcionários e de clientes.

Continuando o questionamento acerca de mudanças, indagou-se sobre as possibilidades 
de alterações de ações e de decisões estratégicas para os próximos anos. Mais uma vez, 
os responsáveis das empresas A e C negaram a intenção de realizar alterações neste sen-
tido, e o empreendedor da empresa D afirmou que pretende realizar algumas mudanças 
na gestão da empresa.

Ao final das entrevistas individuais, questionou-se a cada um dos empreendedores a sua 
opinião sobre o motivo de algumas empresas serem bem sucedidas e outras não. Os 
empreendedores das empresas A e C responderam que o tempo é um fator que influencia 
no sucesso das organizações, pois faz com que elas se tornem conhecidas e tenham co-
nhecimento de mercado e da própria administração da empresa. Os empreendedores das 
empresas B e D foram categóricos em suas respostas, responsabilizando a administração 
da empresa pelo seu sucesso ou fracasso.

Ao comparar as respostas obtidas neste estudo, verificou-se que as vivências anteriores 
de cada um dos empreendedores influenciou na formação e consolidação dos seus mo-
delos mentais. Entretanto, ressalta-se que os modelos mentais não seguem apenas estes 
elementos cognitivos dos empreendedores, mas estão vinculados também à maneira com 
que eles se relacionam seja com familiares, amigos, funcionários, clientes ou concorrentes.

Dessa maneira, conforme verificou-se com a aplicação da metodologia proposta, eviden-
ciaram-se algumas diferenças significativas nos modelos mentais dos empreendedores 
estudados. As diferenças encontradas estão relacionadas diretamente ao processo de 
tomada de decisão e ao comportamento dos empreendedores, refletindo no desempenho 
das suas organizações.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo principal identificar como os modelos mentais dos empre-
endedores podem influenciar no desempenho das organizações, a partir das dimensões 
dos modelos mentais, conforme proposto por Milan et al. (2009). O modelo proposto, 
mostra que, nas empresas estudadas, os modelos mentais apresentam influência nas to-
madas de decisões dos empreendedores entrevistados, bem como no desempenho das 
suas organizações.

Neste estudo, identificou-se que os modelos mentais são propulsores nas organizações 
investigadas, uma vez que observou-se que a visão do empreendedor da empresa A mostra 
um modelo mental voltado à manutenção do status quo, logo, não apresenta planejamento, 
gestão estratégica e não almeja o desenvolvimento de novos produtos. Ele também enfa-
tizou que prefere ter a certeza de algo, do que correr riscos, mesmo que seja para ampliar 
seus negócios.

Nesse sentido, as organizações que não almejam o seu crescimento, seja em capital, no-
vos produtos, processos, dentre outras maneiras que busquem expandir, certamente está 
correndo o risco de não acompanhar as constantes mutações do mercado, e consequente-
mente, está sujeita permanecer por pouco tempo no mercado.

Dessa forma, em função das constantes mutações do mercado, cabe ressaltar que é neces-
sário que as organizções busquem constantemente o seu crescimento, seja por meio de 
capital, por novos produtos, adequação ou readequação nos seus processos.

A partir da realização desta pesquisa, identificou-se que o desempenho organizacional está 
exposto também às pessoas, inclusive ao seu principal decisor. Um estudo desenvolvido 
por De Toni e Milan (2008) apontou que mesmo organizações com situações semelhantes 
no que concerne ao ano da fundação, seu segmento, características demográficas dos ges-
tores no decorrer dos anos, se distanciam consideravelmente, no quesito performance do 
seu negócio. O que vai de encontro com os resultados coletados e analisados neste artigo.

De acordo com os dados obtidos, para os empreendedores com menor desempenho orga-
nizacional, as motivações que levarem abrir e manter seus negócios, foram as experiências 
de trabalhos anteriores, sem haver a concretização de um planejamento anterior. Quando 
questionados às informações do mercado, as respostas foram buscar informações com 
fornecedores ou clientes. Não havendo a exploração de outros meios disponíveis, já uti-
lizados por seus concorrentes. No que trata-se de planejamento futuro, ambos afirmam 
não estarem focados no crescimento, ou seja, desejam apenas manter a administração 
que vem sendo executada, também não almejam contratar mais funcionários, uma vez que 
julgam, que da forma que está, estão satisfeitos.

No entanto, foi possível compreender que, para os empreendedores de desempenho supe-
rior, os seus modelos mentais estão direcionados à ampla visão de gestão, dedicação, bom 
relacionamento com os stakeholders e da busca constante pela diferenciação no mercado, 
dessa forma, pode-se explicar os fatores que conduzem a um melhor desempenho no 
mercado em que atuam.

Uma das contribuições desta investigação, foi aplicar o modelo teórico proposto e verifi-
car o seu comportamento na prática, conforme demonstrado por quatro empreendedores. 
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Percebeu-se a veracidade da parte teórica, conforme provado na parte empírica. Sabendo-
-se as decisões do principal gestor, está diretamente relacionado com suas experiências 
anteriores, os seus modelos mentais, os quais influenciam diretamente em suas tomadas 
de decisõese atitudes cotidianas.

Outra contribuição, é uma melhor compreensão da influência que um gestor tem sobre 
o desempenho de sua organização. Por isso, sugere-se estudos futuros, que possam ser 
aplicados à distintas empresas e de maneira quantitativa, em um determinado setor do 
mercado, para que seja possível identificar quais as principais dimensões deste modelo 
proposto, contribuem diretamente no desempenho organizacional.
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Resumo: Este artigo apresenta estudo de uma análise comparativa da rentabilidade entre o ISE 
e o IBOVESPA, ambos da BM&FBOVESPA. O propósito é comparar o desempenho da carteira 
ISE com a carteira do IBOVESPA, principal benchmark do mercado acionário brasileiro. Para tal 
análise se estruturaram duas carteiras: uma composta com as ações listadas unicamente no ISE, 
e outra, com as ações listadas no IBOVESPA, excluídas aquelas que compõem o ISE. A pesquisa 
caracteriza-se como exploratória e documental, com a análise dos dados de desempenho do 
ISE e do IBOVESPA, de 2006 até 2011. A análise aponta inequivocamente para o desempenho 
superior do ISE em relação ao IBOVESPA. Conclui-se que esse desempenho tem relação direta 
com o conceito de sustentabilidade adotado pelas empresas que participam do ISE e que tem 
como principais reflexos a criação de valores tangível e intangível para os stakeholders e para toda 
a sociedade, fortalecendo o conceito do Triple Bottom Line.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Gestão Ambiental. Responsabilidade Social. ISE. 
IBOVESPA.

ANALYSIS OF CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX – ISE: 
AN EXPLORATORY STUDY COMPARING WITH IBOVESPA

Abstract: This article presents a comparative study between profitability ISE and IBOVESPA, both 
from BM&FBOVESPA. The purpose is to compare the performance of the portfolio with the por-
tfolio of ISE Bovespa Index, the main benchmark of the Brazilian stock market. For this analysis 
were structured two portfolios: one consisting with shares listed only on the ISE, and another with 
shares listed on the Bovespa Index, excluding those that comprise the ISE. The research is cha-
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racterized as exploratory and documentary, with the analysis of performance data and ISE and 
IBOVESPA from 2006 until 2011. The analysis points unambiguously to the superior performance 
compared to the ISE and IBOVESPA. We conclude that this performance is directly related to the 
concept of sustainability adopted by companies participating in the ISE and whose main reflec-
tions creating tangible and intangible values   for stakeholders and for society, strengthening the 
concept of the Triple Bottom Line.

Keywords: Sustainable Development. Environmental Management. Social Responsibility. ISE. Bo-
vespa Index.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre as temáticas que têm sido foco de estudo no mundo todo, desde o início do século 
XX, e com amplo debate também no começo do século XXI, sobressaem-se o Desenvolvi-
mento Sustentável e a Responsabilidade Social Empresarial.

Esses dois movimentos sociais tiveram origens distintas, de acordo com Elkington (2012), 
mas se aproximam, à medida que o termo sustentabilidade atrela a consecução das di-
mensões econômica (Profit), social (people) e ambiental (planet) para a sua efetividade, de 
forma a evidenciar a Responsabilidade Social Empresarial, já apontada por Schmidheiny 
(1992), enfatizando o papel das empresas como um dos atores responsáveis na luta pelo 
Desenvolvimento Sustentável (CMMAD, 1987).

No entanto, o que se tornou uma necessidade foram as formas possíveis de se mensura-
rem ações nesse sentido. Assim, diversos índices surgiram e, dentre eles, o Índice de Sus-
tentabilidade Empresarial (ISE), da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo que se uniu 
com a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&FBOVESPA, 2014). Por outro lado, como esta 
instituição possui, antes da citada união, também o Índice BOVESPA (IBOVESPA), o ISE 
foi desenvolvido para indicar aos interessados em uma carteira de ações, o qual pretende 
informar onde o risco pode ser minimizado, além de ser um termômetro das atividades 
econômicas do país; optou-se, pois, por compará-los.

Todavia, há uma dificuldade adicional para essa análise. O mercado de capitais no Brasil 
é muito restrito em termos quantitativos de empresas listadas na BM&FBOVESPA (2014), 
resultado da formação das empresas em atividades no nosso país. De acordo com o Banco 
Mundial (2014), o Brasil teve uma diminuição de 18,3%, de 432 para 353 empresas lista-
das de 2008 a 2012.

A maioria é de origem familiar, com resistência em abrir o capital ou, quando abrem, o 
fazem com consideráveis restrições. Na década de 1980, o governo, para incentivar essas 
empresas a fazê-lo, editou a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) que permitia que 
fossem emitidos dois terços de ações preferenciais, que não dão direito a voto, nas Assem-
bleias de acionistas, e um terço de ações ordinárias, que lhes dão esse direito (BRASIL, 
1976). Além disso, se as famílias detivessem metade mais uma dessas ações (ordinárias) 
não perderia o controle da companhia. Ora, essa lógica é contrária à dos mercados desen-
volvidos, nos quais a pulverização é essencial para o desenvolvimento das Bolsas de Valo-
res. Por isso, expressivas corporações brasileiras, nelas incluídas as estatais, não seguem 
o critério de governança corporativa, essencial para evitar os conflitos entre acionistas.

Para que essas empresas participem do ISE, devem participar de um dos níveis de governan-
ça corporativa exigidos pela BM&FBOVESPA (2014). O maior nível de governança é o Novo 
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Mercado no qual há, somente, empresas com ações ordinárias e com ampla circulação. Esse 
é o diferencial das empresas listadas no ISE em relação às empresas listadas no IBOVESPA.

Outra restrição à análise de desempenho de rentabilidade do ISE e do IBOVESPA é a alta 
participação mútua das ações que são negociadas concomitantemente nos dois índices, 
razão pela qual a maioria dos estudos aponta para o desempenho superior do IBOVESPA. 
Porém, para fugir dessa armadilha, optou-se pela formação de duas carteiras indepen-
dentes, excluindo-se a participação mútua das ações nos dois índices. Essa metodologia 
diferencia significativamente o nível de governança corporativa entre o ISE e o IBOVESPA. 
No ISE, as empresas devem participar de um dos níveis de governança corporativa e, 
paulatinamente, as ações aí negociadas são da espécie ordinária e com tendência de con-
centração no Novo Mercado.

O questionamento que motivou esta pesquisa é: a performance das ações da carteira do 
ISE é superior à do IBOVESPA?

Neste trabalho são discutidas novas metodologias de abordagem de comparação do desem-
penho do ISE versus IBOVESPA. Este método se justifica pela simplicidade de análise dos 
dados e, consequentemente, pela maior robustez em correlacioná-los. Tal análise implicará 
no reconhecimento dos estudiosos sobre o efeito da assimetria do mercado acionário brasi-
leiro, que, se não for tratado adequadamente produzirá vieses nas tomadas de decisão pelos 
administradores de fundos, pelos investidores pessoas físicas e pela comunidade preocu-
pada com a questão da sustentabilidade das empresas e seus impactos no meio ambiente.

Objetiva-se apurar o desempenho das ações que pertencem ao ISE, excluindo-se a dupla 
contagem nos dois principais índices de mercado brasileiro. Assim, pretende-se analisar 
o impacto do conceito de sustentabilidade no contexto da governança corporativa que 
provocará a criação de valor para stakeholders e, principalmente, para os acionistas des-
sas empresas. Todas essas medidas tomam como base as dimensões da sustentabilidade 
empresarial: a econômica, a social e a ambiental, que são fatores que tornam uma empresa 
sustentável e longeva.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico relatado a seguir apresenta as principais leituras levadas a efeito sobre 
Responsabilidade Social Empresarial, Desenvolvimento Sustentável e Índices Voltados à 
Sustentabilidade Empresarial.

2.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)
O debate acadêmico fortalece a pauta de pesquisas e discussões sobre RSE (Responsabi-
lidade Social Empresarial), especialmente no que tange às práticas e ações empresariais. 
Naturalmente, as definições e proposições sobre a RSE variam conforme o contexto em 
que são formuladas, carecendo de métricas que possam manter a discussão teórica mais 
palpável aos capitalistas.
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Gomes e Moretti (2007) afirmam que as ações sociais e ambientais estimulam o debate 
acerca da necessidade de se pensar nas gerações futuras. Tais práticas têm sido valoriza-
das pelos consumidores contemporâneos (GARCIA; SILVA; PEREIRA; ROSSI; BAZANANI; 
MINCIOTTI, 2008).

A medida que novos posicionamentos empresariais vão surgindo, se fortalece o papel das 
empresas na sociedade. O mesmo ocorre em relação às pressões sociais, à proporção que 
a sociedade civil se informa e se organiza.

A Norma Internacional sobre Responsabilidade Social – ISO 26000 (INMETRO, 2014), re-
presenta um avanço significativo, no sentido de consenso, não somente sobre o entendi-
mento da RSE, mas também sobre os avanços mostrados pelas empresas que publicam, 
voluntariamente, seus Relatórios de Sustentabilidade, comunicando aos interessados to-
das as ações socioambientais que realizam.

2.2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Embora ainda controverso, o conceito mais difundido de desenvolvimento sustentável, de-
finido no Relatório Brundtland (1987), elaborado após a Convenção Mundial sobre o Meio 
Ambiente, patrocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU), denominado Nosso 
Futuro Comum, define que “Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessi-
dades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987, p.6).

Mais recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012), esta-
beleceu as seguintes dimensões de desenvolvimento sustentável, pensamento também 
defendido por Sachs (2008):

a) Econômica: desempenho macroeconômico e financeiro do país e dos impac-
tos no consumo de recursos materiais, na produção e no gerenciamento de 
resíduos e uso de energia e nos aspectos dos processos produtivos com al-
terações nas estruturas de consumo orientadas a uma reprodução econômica 
sustentável em longo prazo;

b) Social: satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e 
justiça social, relacionando trabalho, rendimento, educação, habitação e segu-
rança, e ainda, melhor distribuição de renda;

c) Ambiental: o uso dos recursos naturais e a degradação ambiental, relacionados 
aos objetivos de preservação e à conservação do meio ambiente, considerados 
fundamentais ao benefício das gerações futuras;

d) Institucional: orientação política, capacidade de esforço despendido por gover-
nos e sociedade para implementar o desenvolvimento sustentável.

Durante 1994, John Elkington, fundador de uma consultoria britânica, a SustainAbility, uti-
lizou o conceito the Triple bottom line em uma linha de fundo das demonstrações financei-
ras, na qual se apontam o lucro ou o prejuízo que uma organização realiza, relacionando-as 
com ações socioambientais empresariais
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Nesse sentido, as empresas deveriam preparar, separadamente, três diferentes relatórios, 
apresentando, portanto, três bottom lines específicos. O primeiro relatório seria para a 
tradicional medida de resultado da empresa, contendo a bottom line do lucro (profit) ou 
prejuízo (loss). O segundo, relativo à “conta das pessoas”, ou à contabilidade das pes-
soas da empresa, demonstrando o quanto a organização é socialmente responsável nas 
suas operações, apresentando a bottom line das pessoas (people). O terceiro, relativo à 
contabilidade do planeta, demonstrando o quanto a corporação tem sido ambientalmente 
responsável, expondo a bottom line do planeta (planet). Então, a triple bottom line (TBL) se 
constituiria de três “pês” da sustentabilidade: profit, people and planet, ou seja, os pilares 
econômico, social e ambiental, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Pilares do desenvolvimento sustentável

Social

Econômico Ambiental

Desenvolvimento 
Sustentável

Fonte: PEREIRA, 2009, p. 119.

O objetivo do pensamento apresentado é o de se mensurar o desempenho financeiro, social 
e ambiental de uma empresa num determinado período de tempo, pois somente quando as 
empresas mostram o seu impacto social e ambiental é que se torna possível avaliar se tais 
organizações são social e ambientalmente responsáveis. Em seu livro “Canibais com garfo 
e faca”, Elklington (2012) usou como exemplo três dentes de um garfo, com o qual os ca-
nibais capitalistas se tornariam mais bem educados e responsáveis e que representariam 
os três pilares da sustentabilidade: a propriedade econômica, a justiça social e a qualidade 
ambiental; a faca representaria o uso equitativo dos componentes da sustentabilidade.

O uso pelas empresas e organizações de demonstrações da TBL, e de outras do gênero, 
como o Balanço Social e os Relatórios de Sustentabilidade, tais como o Global Reporting 
Initiative (GRI), tem sido crescente, procurando comprovar perante os stakeholders a pre-
ocupação delas com as questões sociais e ambientais, além das econômicas. Mais recen-
temente, já no início da década de 2000, observa-se uma tendência a se elaborarem esses 
relatórios em um único documento, haja vista a necessidade de as informações estarem 
interrelacionadas (ECCLES; KRZUZ, 2011).

Zylbersztajn (2010) também enfatiza esse novo paradigma em que o conceito de sustenta-
bilidade corporativa enseja um modelo de gestão de negócios que considera, no processo 
de tomada de decisão, a dimensão ambiental e social, além da econômico-financeira.



151

Cumpre acrescentar que as organizações e suas atividades produtivas geram externalida-
des positivas e negativas. As positivas são caracterizadas pela instalação de uma indústria 
no local e pela melhoria da qualidade de vida da comunidade, quando acompanhadas de 
oportunidades de emprego. Ao contrário, as negativas se caracterizam pela poluição, nos 
seus diversos tipos, e crescimento desordenado de determinado local, decorrente de inter-
ferências não planejadas de uma atividade produtiva.

Nesse sentido, diversas formas de mensuração estão sendo desenvolvidas e apresentadas 
a todos interessados no desempenho da organização, o que permite a criação de índices 
de sustentabilidade, dentre eles, o ISE.

2.3. ÍNDICES VOLTADOS À 
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Para subsidiar elementos que possibilitem aos stakeholders uma análise, ainda que par-
cial sobre as ações empresariais, considerando-os como partes interessadas ou públicos 
relevantes em assuntos pertinentes às empresas ou, ainda, atores sociais que assumam 
algum tipo de risco direto ou indireto diante da sociedade. Entre outros, há atores como 
acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, credores, governo e organi-
zações não governamentais – que são criados indicadores que permitam acompanhar o 
desenvolvimento e a perenidade das organizações empresariais e não empresariais (MAT-
TAROZZI, 2008).

O mercado financeiro, acompanhando o movimento de adesão empresarial ao desenvolvi-
mento sustentável, entendendo esse movimento como um compromisso permanente com 
a redução de impactos ambientais e aos princípios da responsabilidade social, por meio 
das instituições financeiras, programa mudanças institucionais, indicadores, classificação 
(ratings) de fundos de investimentos socialmente responsáveis (NUNES; TEIXEIRA; NOS-
SA, 2009).

Esses índices devem abarcar os três pilares da sustentabilidade (ALVARENGA et.al, 2013):

a) dimensão econômica (profit): relações com investidores, com clientes, com 
fornecedores e com credores; gerenciamento de risco, governança corporativa 
e compliance;

b) dimensão social (people): práticas trabalhistas, desenvolvimento de capital 
humano, atração e retenção de talentos, gestão do conhecimento, cidadania 
e filantropia;

c) dimensão ambiental (planet): sistemas de gestão ambiental, relatórios ambien-
tais, externalidades, política ambiental, ecoeficiência, gerenciamentos dos ga-
ses de efeito estufa.

Com esse propósito, no Brasil, foi o criado, em dezembro de 2005, o Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE), que consiste em um Índice de Sustentabilidade Empresarial que 
surgiu espelhado no Dow Jones de Sustainability Index (DJSI), no Financial Time Sustaina-
bility Exchange (FTSE4 Good) e no Johannesburg Stock Exchange SRI Index.
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Todavia, o mercado acionário brasileiro é assimétrico quanto à pulverização da propriedade 
do capital das empresas listadas na BM&F BOVESPA. É um mercado com cerca de 400 em-
presas quais são negociam duas espécies de ações: ordinárias e preferenciais. É assimé-
trico porque, nos mercados de bolsas mais desenvolvidos, o número de empresas listadas 
nas bolsas é muito superior. Pelo mercado bursátil americano, por exemplo, existem 2.772 
empresas com o capital altamente pulverizado.

O Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) é um indicador global e, por isso, tem 
listadas mais de 318 empresas, distribuídas em 24 países. Com tal magnitude, é possível 
fazer comparações com o desempenho da Bolsa de Valores de Nova York (Dow Jones). No 
Brasil, no entanto, essa comparação é muito estreita, pelos motivos supracitados.

O principal objetivo do ISE é proporcionar uma análise do cenário empresarial que possa 
auxiliar o investidor para tomar decisões compatíveis com as demandas de desenvolvimento 
sustentável, considerando aspectos de governança corporativa e sustentabilidade empre-
sarial (eficiência econômica, equilíbrio ambiental e justiça social) (BMF&BOVESPA, 2012). 
Desde 2005, empresas listadas na BM&F BOVESPA (2014), e com as 150 ações de maior 
liquidez, recebem anualmente um extenso questionário que trata de questões gerais, natureza 
do produto, governança corporativa e aspectos econômico-financeiros, ambientais e sociais.

Para fazer parte da carteira teórica do ISE, as empresas precisam, primeiramente, respon-
der ao referido questionário e atender aos prerrequisitos impostos. No ano de lançamento 
do ISE, durante 2005, foram enviados 121 questionários de avaliação de desempenho em 
quatro requisitos: eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança 
corporativa, dos quais 63 foram respondidos e devolvidos.

Durante o segundo ano, 2006, foram enviados 120 questionários e 61 foram respondidos. 
Durante 2007, 137 empresas receberam o questionário e 62 responderam. Por virtude do 
número pequeno de empresas listadas na BM&FBOVESPA (2014), nos anos seguintes, 
foram repetidos os mesmos procedimentos e obtiveram-se semelhantes trajetórias de res-
postas, o que demonstra que nem todas as empresas que recebem o questionário do ISE 
têm o interesse em respondê-lo, por razões diversas.

Dentre os índices voltados à busca da sustentabilidade, têm-se o ISE e o Índice Carbono 
Eficiente – ICO2. As empresas do ICO2 consideram a redução da emissão de gaes de 
efeitos estufa e buscam incentivar as formas de eliminação do gás carbônico com os sumi-
douros de carbono. A causa incentivadora desse índice é a mudança climática. Incentiva-se 
que os negócios das empresas listadas no Índice Brasil 50 – IBrX 50, que lista as cinquenta 
empresas com maior liquidez da bolsa, sejam pautados pela economia de baixo carbono.

Assim, se observa que os índices são importantes fatores que influencia o Relatório de Sus-
tentabilidade Empresarial, que, por sua vez, objetiva auxiliar no desenvolvimento sustentável.

3. METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório e do-
cumental. Procura-se entender o desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) como uma carteira de referência de mercado de alto grau de governança corporativa. 
Para acompanhar a qualidade do desempenho do ISE, realizou-se uma comparação da sua 
performance com o desempenho do Índice Bovespa (IBOVESPA).
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Devido a quantidade de ações e pontuações no pregão do dia catorze de maio de dois mil 
e catorze, foi considerado o IBOVESPA com 71 ações listadas e 54.320 pontos. Os índices 
voltados à busca da sustentabilidade são o Índice Carbono Eficiente – ICO2 – e o ISE. O 
ICO2 possui 31 ações listadas e tem 1.228 pontos. O ISE tem 51 ações listadas com 2.525 
pontos, por isso esse foi o índice escolhido e desconsiderado o ICO2.

O ISE e o IBOVESPA têm participação concomitante das maiores empresas de capital aber-
to no Brasil. Essa intersecção entre as ações negociadas nos dois índices dificulta uma 
análise isenta de desempenho das duas carteiras. Por isso, neste estudo, foram excluídas 
as ações de empresas que têm dupla participação nesses índices, considerando-se a sua 
participação em um único índice. Ao excluir a dupla participação, a análise de performan-
ces das duas carteiras foi aprimorada. Ou seja, as ações das empresas listadas no ISE não 
podem participar das empresas listadas no IBOVESPA. Evitou-se, assim, a dupla contagem 
de desempenho das empresas nesses índices. O critério de seleção foi a formação da car-
teira do ISE, excluindo-se, automaticamente, a participação da carteira do IBOVESPA.

O cálculo usado para apurar a média dos retornos anuais do ISE e do IBOVESPA, na Tabela 1, 
foi o da média aritmética, que é pouco usual no mercado financeiro, mas simplifica a análise:

       (1)

  [retorno médio do ativo]

 [retorno anual do ativo]

n = 2006,2007,2008,2009,2010,2011 

número de períodos analisados = 6

O cálculo dos retornos equivalentes do ISE e do IBOVESPA foram feitos pelo seguinte cálculo:

(a) coeficientes de taxas acumuladas anuais

     (2)

(b) coeficientes de taxas acumuladas equivalentes anuais

      (3)
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A composição média, nesse período, das ações que têm participações mútuas nos dois 
índices, foi: (a) peso na carteira IBOVESPA: 35%, (b) peso na carteira ISE: 76% (SOUSA; 
SOUZA; BOVO, 2012).

O procedimento documental se justifica em virtude de haver seleção, tratamento e inter-
pretação da informação extraída, coletados nos documentos disponíveis no website da 
BMF&BOVESPA, durante o período de 2006 até 2011 (SILVA; GRIGOLO, 2002). Os dados 
foram examinados, categorizados e classificados em tabelas e gráficos, com o objetivo de 
reunir as evidências quantitativas e qualitativas, a fim de analisar a proposta inicial deste 
estudo pela confrontação das diversas fontes pesquisadas (YIN, 2005).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
E DISCUSSÕES

Com base na pergunta estabelecida para a pesquisa e no referencial teórico construído, 
considerando-se a metodologia adotada, procedeu-se à análise dos dados coletados, apre-
sentada a seguir.

Ao separar as ações das empresas que participavam nas duas carteiras, apurou-se uma 
média de 41 ações na composição da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) e de 40 ações na carteira do Índice Bovespa (IBOVESPA). Com base nessa metodolo-
gia, apuramos os retornos anuais do ISE e do IBOVESPA, no período em análise, conforme 
Tabela 1. A média aritimética foi usada para calcular os retornos anuais de cada índice.

Tabela 1 – Desempenho das carteiras ISE versus IBOVESPA

Ano\Índice ISE IBOVESPA

2006 37,82% 18,96%

2007 40,35% 25,13%

2008 -41,09% -23,73%

2009 66,39% 47,62%

2010 5,84% 1,50%

2011 -3,28% -6,44%

Média 17,67% 10,51%

Fonte: autores, a partir dos dados da pesquisa.

Como mostra a Tabela 1, o desempenho do ISE, no período de 2006 até 2011, apresentou 
média anual de 17,67%. O IBOVESPA, no mesmo período, apresentou desempenho médio 
anual de 10,51%. Observa-se que o ISE apresentou performance média anual de 7,16 pon-
tos percentuais superior ao IBOVESPA. Ficou evidente que as ações do ISE, em virtude do 
alto grau de governança corporativa, apresentaram melhor desempenho, o que sugere a 
superioridade em políticas de sustentabilidade percebidas pelos stakeholders.

Essa percepção é determinante para a criação de valores tangível e intangível para os acio-
nistas. O valor tangível se dá pela distribuição de dividendos aos proprietários; o intangível 
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se verifica pelo aumento do valor de mercado de empresa, mas que, automaticamente, se 
refletirá na valorização das ações das empresas.

A carteira do ISE foi instituída durante dezembro de 2005. Como nessa ocasião a perfor-
mance tivesse sido de 4,01%, para evitar considerar um único mês como a taxa de desem-
penho de um ano, optou-se por agregá-lo ao desempenho de 2006. O Gráfico 1 mostra a 
trajetória do desempenho das duas carteiras.

Gráfi co 1 – Trajetória do desempenho anual do ISE e do IBOVESPA
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Fonte: autores, com dados da pesquisa.

O Gráfico 1 mostra que as ações do ISE têm correlação positiva com as ações do IBO-
VESPA. No início da carteira, entre os anos de 2006 até a metade do ano de 2008, esteve 
sempre acima do desempenho do IBOVESPA. No entanto, a partir da metade do ano de 
2008 até meados do ano de 2009, o ISE teve desempenho inferior ao do IBOVESPA. A cau-
sa principal desse desempenho foi que a formação da carteira do ISE estava concentrada 
em poucos setores da economia, isto é, maior concentração nos setores financeiros e de 
commodities que foram os que mais sofreram o impacto da crise financeira de 2008.

Desde então, a formação da carteira do ISE procurou se diversificar incluindo os setores 
de atividades econômicas com menor dependência do comércio globalizado. Essa visão 
de diversificação do índice de sustentabilidade já era adotada pelo DJSI, nos Estados Uni-
dos, e pelo FTSE4Good, que incluem os mais variados setores das economias de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. As únicas restrições são os setores de armamentos, 
bebidas e tabacos. Após essas mudanças, os índices variaram conjuntamente, porém o ISE 
sempre teve um desempenho superior ao IBOVESPA.

Os dados da Tabela 1 e do Gráfico 1 refletem a análise pela média aritmética simples, sem 
levar em conta o efeito da acumulação composta, geralmente utilizada em análise de resul-
tados de longo prazo. Para ajustar os dados da Tabela 1 e do Gráfico 1, adotou-se o modelo 
matemático de montante composto, o qual é usado para análise de desempenho percentual 
no longo prazo, por meio da taxa de desempenho equivalente anual. Esse procedimento eli-
mina as distorções causadas pela análise da média aritmética simples e torna a comparação 
entre indicadores mais equânime, além de possibilitar que se façam projeções de desempe-
nho de retornos de ativos financeiros. O procedimento feito na Tabela 2 foi, na segunda e na 
terceira colunas, acumular compostamente os retornos e, em seguida, nas quarta e quinta 
colunas, torná-los equivalentes ano a ano, conforme modelagem matemática:
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Tabela 2 – Desempenhos acumulados e equivalentes anuais

Índice

Ano

Acumulado Equivalente

ISE IBOVESPA ISE IBOVESPA

2006 1,3735 1,1896 1,3735 1,1896

2007 1,9343 1,4886 1,3908 1,2201

2008 1,1395 1,1353 1,0445 1,0432

2009 1,8960 1,6760 1,1734 1,1378

2010 2,0067 1,7011 1,1495 1,1121

2011 1,9409 1,5915 1,1169 1,0805

Média 1,1169 1,0805

Fonte: autores, a partir dos dados da pesquisa.

Como mostrado na Tabela 2, o desempenho acumulado equivalente anual da carteira do 
ISE, no período de 2006 até 2011, foi de 11,69%. No mesmo período, a performance do 
IBOVESPA foi de 8,05%. A taxa referência de mercado (SELIC) que remunera os títulos 
públicos foi, nesse período, de 11,36%, de acordo com informe do Banco Central do Brasil 
[BACEN] (2012).Se um investidor optasse a aplicar na carteira do ISE teria uma rentabili-
dade em relação à SELIC de 0,33 ponto percentual, maior. Por outro lado, se tivesse optado 
em aplicar na carteira de índice atrelado ao IBOVESPA, teria uma rentabilidade líquida nega-
tiva em relação à SELIC, de 3,31 pontos percentuais. O ganho de um investidor do ISE, no 
período de 2006 até 2011, em relação ao IBOVESPA, foi muito superior. O Gráfico 2 mostra 
a trajetória das taxas de rentabilidades acumuladas do ISE versus IBOVESPA.

Gráfi co 2 – Desempenho equivalente composto anual ISE versus IBOVESPA
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Fonte: Autores com dados da pesquisa.

Comparando-se os Gráficos 1 e 2, pode-se notar que, quando usado o método da taxa de 
rentabilidade composta equivalente, o desempenho do ISE foi sempre superior ao desem-
penho do IBOVESPA, chegando a se igualar no ano de 2008; no entanto, jamais foi inferior 
ao desempenho do IBOVESPA.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, evidenciou-se que, no período de 2006 até 2011, o desempenho do ISE foi 
sempre superior ao desempenho do IBOVESPA. O propósito deste artigo foi fazer uma 
análise diferenciada da forma tradicional de comparação de rentabilidade de índices que 
compõem a BM&FBOVESPA (2014), levando-se em consideração que o IBOVESPA é o 
mais antigo e tradicional indicador de rentabilidade de desempenho das ações que são 
negociadas nesse mercado.

Contudo, as ações das empresas listadas nesses índices têm participações mútuas nas 
referidas carteiras, o que dificulta a análise da performance efetiva de cada índice. Por isso, 
seccionou-se o estudo pela formação de duas carteiras independentes: uma com as ações 
exclusivas do ISE, e a outra, com as ações do IBOVESPA sem as ações que compõem o ín-
dice ISE. Dessa forma, pôde-se averiguar que, dado o alto grau de governança corporativa 
e do compromisso com a sustentabilidade no conceito do Triple Bottom Line (econômico, 
social e ambiental), houve maior desempenho desse grupo de ações.

Tal resultado, conforme mencionado anteriormente difere da maioria dos estudos reali-
zados, os quais apontavam um desempenho parecido ou superior ao do IBOVESPA. Res-
salve-se, no entanto, que esses estudos consideraram somente três anos de existência 
do ISE. Mas, conforme Gráfico 1 (evolução média) e Gráfico 2 (evolução à taxa composta 
equivalente), a carteira do ISE sempre apresentou desempenho superior ao desempenho 
do IBOVESPA. Entretanto, recomenda-se aguardar mais algum tempo para ampliar a série 
histórica, para que se possa averiguar se isso se tornará uma tendência.

A rigor, dentro das limitações citadas, este estudo atesta a superioridade de desempenho 
das ações que compõem o ISE. As empresas que optaram pela participação voluntária 
neste índice, possivelmente, estejam colhendo o reconhecimento pelos investidores do 
potencial de crescimento. Com este trabalho, é possível perceber que os investidores têm 
uma alternativa a mais, além do IBOVESP, com relação à escolha de índices competitivos: 
o ISE. Assim, este estudo reforça pesquisas anteriores, mencionadas no referencial teó-
rico (GARCIA; SILVA; PEREIRA; ROSSI; BAZANINI; MINCIOTTI, 2008; GOMES; MORETTI, 
2007; BATISTA; CRISPIM; PEREIRA, 2011).

Este estudo limitou-se ao que é divulgado na internet sobre as empresas listadas na BM&F 
BOVESPA (2014). Contudo, são informações com o aval da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), que verifica o que as empresas listadas divulgam no site da BM&F BOVESPA (2014).

Sugere-se que pesquisas futuras, extensivas ou complementares a este estudo, voltem sua 
atenção ao campo da econometria, o que possibilitaria a averiguação da consistência usada 
nesta pesquisa, com a separação dos índices em grupos independentes e propiciaria verifi-
car o grau de correção entre os desempenhos dessas carteiras e o que as tornam diferentes 
no campo da estatística probabilística.
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1 Da fi nalidade: A Connexio, revista científica semestral da Escola de Gestão e Negócios 
publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.

4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues devem ser enviados via reposi-
tório Científico, por meio do endereço www.repositorio.unp.br e configurados para papel 
A4, observando as seguintes indicações:

• 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;

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
vantes do texto, fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimen-
to prévio sobre o assunto a ser abordado.

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam 
os assuntos tratados no artigo. São utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
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• 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 
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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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 arrisca-
do do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.:

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).
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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.




