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EDITORIAL
Caros leitores,

É com alegria que oferecemos o oitavo exemplar da revista Connexio, periódico da Uni-
versidade Potiguar- UnP que busca suscitar ideias atreladas à pesquisa científica em 
Administração.

Esta edição conta com nove artigos, conforme ordem abaixo;

1 – Os diversos tipos de Empreendedorismo Sustentável

2 – Produção acadêmica no Brasil sobre “Empreendedorismo, Effectuation e En-
sino do Empreendedorismo” no período de 2007 a 2014.

3 – Agregação de valor aos produtos e serviços: um estudo realizado em indús-
trias gráficas

4 – A influência dos fatores internos na capacidade absortiva das pequenas em-
presas pernambucanas

5 – Gerenciamento de riscos financeiros em empreendimentos com atuação in-
ternacional

6 – Rentabilidade das instituições financeiras públicas e privadas listadas na 
BM&FBOVESPA: uma investigação sobre os indicadores de desempenho

7 – Governança de TI: Métodos Científicos nas Publicações de Tecnologia da In-
formação em Administração

8 – Competências essenciais nos serviços de informática: análise das percepções 
entre profissionais, gestores e professores de graduação.

9 – Estratégias de abastecimento na logística reversa: o caso de uma empresa de 
reciclagem de PET

Esperamos encaminhá-los para agradáveis leituras. Não esquecendo de dizer que também 
contamos com novos trabalhos para as próximas edições. 

Boas Leituras

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. 

As edit oras .
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RESUMO: O tema empreendedorismo sustentável é relativamente recente na literatura. O objetivo 
geral deste ensaio teórico é discutir as diversas formas de empreendedorismo e seus respectivos 
tipos empreendedores orientados à sustentabilidade. O trabalho parte do pressuposto de que o 
empreendedorismo orientado à sustentabilidade tem diferentes formas de concepção na literatura, 
que abrangem o Ecoempreendedor, o Empreendedor Social, o Empreendedor Institucional e o 
Empreendedor Sustentável. Com efeito, o empreendedorismo sustentável dá suporte à vida na co-
munidade e preserva a natureza por meio das práticas de responsabilidade socioambiental, com in-
tenso relacionamento com a sustentabilidade das organizações e suas práticas institucionais. O es-
tado da arte sobre o assunto indica que esses estudos avançam, ensejando intensiva base teórica 
para as inovações sustentáveis. Este artigo sinaliza que é possível acrescentar à literatura sobre o 
tema inserções proveniente das teorias da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade.

Palavras-chave: Empreendedorismo Social. Responsabilidade Social. Sustentabilidade. Mercados 
Sustentáveis.

THE VARIOUS TYPES OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP

ABSTRACT: The Sustainable Entrepreneurship theme is relatively recent in the entrepreneurial 
literature. The aim of this theoretical paper is to discuss the various forms of entrepreneurship and 
their entrepreneurial types oriented to sustainability. The work assumes that entrepreneurship in 
the context of sustainability has different ways of conception in the literature, covering the Eco-
preneur, Social Entrepreneur, Sustainable Entrepreneur and Institutional Entrepreneur. Indeed, 
sustainable entrepreneurship supports community life and preserves nature through the practi-
ces of environmental responsability, It also presents intense relationship with the sustainability 
of organizations and their institutional practices. The state of the art on the subject indicates that 
these studies advance, allowing intensive theoretical basis for sustainable innovations. This article 
indicates that it is possible to add to the literature of the theme some insertions from the Theories 
of Social Responsibility and Sustainability.

Keywords: Social Entrepreneurship. Social Responsibility. Sustainability. Sustainable Markets.
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LOS DIVERSOS TIPOS DE INICIATIVA EMPRESARIAL SOSTENIBLE

RESUMEN: El tema de la iniciativa empresarial sostenible es relativamente reciente en la litera-
tura empresarial. El objetivo de este trabajo teórico es discutir las distintas formas de actividad 
empresarial y sus tipos empresariales orientadas a la sostenibilidad. El trabajo asume que el 
espíritu empresarial en el contexto de la sostenibilidad tiene diferentes formas de concepción 
en la literatura, que cubre el Ecopreneur, Emprendedor Social, Emprendedor Sostenible y Em-
prendedor Institucional. En efecto, el espíritu empresarial sostenible es compatible con la vida 
de la comunidad y preserva la naturaleza a través de las prácticas de responsabilidad ambiental, 
sino que también presenta una intensa relación con la sostenibilidad de las organizaciones y sus 
prácticas institucionales. El estado del arte sobre el tema indica que estos estudios avanzan, 
permitiendo base teórica intensiva para innovaciones sostenibles. En este artículo se indica que 
es posible añadir a la literatura del tema algunas inserciones de las teorías de la Responsabili-
dad Social y la Sostenibilidad.

Palabras clave: Emprendimiento Social. Responsabilidad Social. Sostenibilidad. Mercados 
Sostenibles.

1. INTRODUÇÃO
O empreendedorismo sustentável é uma área de estudo relativamente recente na literatura 
pertinente ao estudo. O interesse pelo tema surge da necessidade de explicar os novos tipos 
de empreendedores que estão atuando em negócios denominados sociais e sustentáveis.

Entende-se que em Negócios Sociais, a organização está sujeita a perdas e a pagar dividen-
dos, porém ela está trabalhando para promover o social muito mais que o capital (YUNUS, 
2007a, p. 10). Observa-se que este tipo de atividade funciona com um foco específico 
no social, mas preserva toda necessidade de registro e operacionalidade como qualquer 
empresa. Ainda existe na literatura uma definição denominada de Negócios Sustentáveis, 
que no entendimento de Mathew (2009), são aqueles que envolvem produtos e serviços 
oferecidos pelas companhias, com foco em fatores de qualidade, constante atualização e 
inovação, promovendo o desenvolvimento das famílias, comunidades locais e a sociedade, 
ou seja, beneficiando as futuras gerações pelo desenvolvimento sustentável; isto é, deve 
levar em consideração ações de curto, médio e longo prazo.

É um ensaio teórico cujo objetivo é discutir as diversas formas de empreendedorismo e 
seus respectivos tipos de empreendedores orientados à sustentabilidade. O trabalho admi-
te como pressuposto que o empreendedorismo orientado à sustentabilidade se apresenta 
com as seguintes correntes teóricas: empreendedorismo ambiental, empreendedorismo 
social, empreendedorismo institucional e empreendedorismo sustentável. 

Este artigo envolve conceitos sobre desenvolvimento sustentável, empreendedorismo sus-
tentável, responsabilidade socioambiental no contexto das organizações. Isto porque é no 
polo teórico que se fundamentam as teorias que ajudam na inserção de novas contribui-
ções conceituais pela formulação sistemática dos objetos científicos, por meio de proces-
sos discursivos da investigação. 

A escolha de teorias adequadas para ajudar a responder o questionamento central da 
pesquisa foi necessária ao progresso desta busca científica. Elas puderam contribuir no 
aprimoramento das teorias vigentes. A reflexão teórica é imprescindível, quando se quer 
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ensejar teorias novas ou não, ou expandir conceitos, ou mesmo tão somente para iniciar 
um ensaio teórico (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977).

No tocante à literatura sobre empreendedorismo sustentável, esta se encontra em desen-
volvimento, por isso este artigo pretende trazer algumas contribuições em discernir termos 
muito polissêmicos, como eco empreendedorismo (empreendedorismo ambiental) e em-
preendedorismo social, e o de viés institucional, já que a linha entre estes é muito tênue 
com relação ao empreendedorismo sustentável.

2. EMPREENDEDORISMOS 
ORIENTADOS À 
SUSTENTABILIDADE

Em relação aos tipos de empreendedores tradicional e social, apesar de operarem fluxos 
de caixa e terem fontes de receitas, o segundo não tem a intenção de maximizar o retorno 
financeiro dos acionistas. Em vez disso, sua contribuição para as pessoas na sociedade é 
valorizada na constituição de um mundo melhor do ponto de vista de sua missão social 
(MURPHY; COOMBES, 2008).

É importante diferenciar o empreendedor social e um filantropo. No primeiro caso, o em-
preendedor social visa maximizar as relações sociais de respeito e confiança, ou capital 
social, e usa sua liderança em torno de um projeto social. Já este último investe nas ideias 
do empreendedor social (TRIVEDI, 2010). 

Segundo Parrish (2010, p. 511, à mão livre),

Em contraste, os empreendedores sustentáveis veem as empresas como meios 
de perpetuar os recursos, com a lógica subjacente de usar os recursos huma-
nos e naturais de uma maneira que incrementem e mantenham a qualidade de 
seus funcionamentos por um maior tempo possível.

Então, o empreendedorismo sustentável é definido como forma de empreendedorismo ino-
vador orientado para o mercado e na criação de valor, respeitando o ambiental e o social, 
propiciando inovações e produtos que excedam a fase de start-up de uma empresa (SPEN-
CE; GHERIB; BIWOLE, 2011). O empreendedorismo sustentável, porém, é possível? “Seu 
principal objetivo seria produzir bens e serviços que atuem nas soluções de problemas da 
sociedade” (BOSZCZOWSKI; TEIXEIRA, 2009, p. 6), maximizando, assim, a função de pro-
dução pela introdução de bens ou serviços ditos sustentáveis, que integrem o ambiental, o 
social, o institucional e o econômico.

Na mesma linha, Pimentel, Reinaldo e Oliveira (2010, p. 6) defendem a ideia de que o 
“empreendedorismo sustentável é o resultado da integração sistêmica das dimensões eco-
nômica, social e ambiental do empreendedorismo. Ou seja, um empreendimento é sus-
tentável quando é ambientalmente sustentável, socialmente sustentável, economicamente 
sustentável...” Sendo assim, a integração destes pilares pode diferenciar as inovações sus-
tentáveis das convencionais, ou seja, nem toda inovação tem sustentabilidade. 
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Para Patzelt e Shepherd (2011, p. 632, tradução nossa), “Empreendedorismo sustentável 
é a descoberta, a criação e a exploração de oportunidades para criação de futuros bens e 
serviços que sustentem o ambiente natural e/ou comunitário e que desenvolva a provisão 
de ganhos para outros”. Resta notório, aqui, é que, quando os autores falam de ganhos, 
não se trata de ganho pessoal, mas sim de ganhos a serem repartidos para terceiros.

Os autores Shepherd e Patzelt (2011) trabalharam o conceito de empreendedorismo sus-
tentável, provocando a comunidade acadêmica a adentrar esse campo de pesquisa em três 
vertentes: econômica, institucional e psicológica, tentando assim, construir uma ponte en-
tre “o que deve ser sustentável” e “o que deve ser desenvolvido”, buscando incluir ganhos 
econômicos e não econômicos para os indivíduos e para a sociedade nessa seara recente 
de estudos do empreendedorismo. Sendo assim, o conceito dos autores é

O empreendedorismo sustentável é focado na preservação da natureza, suporte 
à vida e a comunidade, e persegue oportunidades em trazer à existência futuros 
produtos, processos e serviços lucrativos, onde o ganho é amplamente constru-
ído de forma a incluir fatores econômicos e não econômicos para os indivíduos, 
a economia e a sociedade. (SHEPHERD; PATZELT, 2011, p. 137, tradução nossa). 

Na proposição da questão “O que deve ser sustentável no Empreendedorismo Sustentá-
vel?” defende-se a ideia de que: a natureza, as fontes de suporte a vida e as comunidades 
devem ser sustentáveis. Na indagação “O que deve ser desenvolvido no Empreendedoris-
mo Sustentável?” – é argumentado que, enquanto o lucro é a questão central no empreen-
dedorismo, para se tornar sustentável, deve contemplar, além dos ganhos econômicos, 
aqueles não econômicos para os indivíduos e para a sociedade (SHEPHERD; PATZELT, 
2011, p. 139-142).

Apesar dessa restrição, o novo conceito apresentado pode incluir estudos em Ecoem-
preendedorismo (Empreendedorismo Ambiental), que envolve sistemas de biodiversi-
dade e ecologia, ou seja, a questão ambiental da Terra. E pode incluir também os con-
ceitos de Empreendedorismo Social e de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), o 
primeiro conceito mais focado na missão social da empresa e ganhos não econômicos 
para os indivíduos e à sociedade; e o segundo mais direcionado a atender quesitos de 
governança corporativa ou envolvimento das empresas com questões socioambientais 
(SHEPHERD; PATZELT, 2011).

A Sustentabilidade Corporativa (SC) objetiva incrementar a performance econômica, am-
biental e social da organização, por intermédio dos pilares das pessoas, do Planeta e do lu-
cro (BOS-BROUWERS, 2009). Os estudos de SC são muito complexos, pois diferem entre 
países, indústrias e ao longo do tempo, pois são dependentes de uma série de parâmetros, 
como tecnologia, regime sociotécnico e visibilidade (SALZMANN; IONESCU-SOMMERS; 
STEGER, 2005). 

Essa vertente da SC considera que o empreendedorismo sustentável é parte da função de 
produção. “Se considerarmos que o comprometimento é provocado pelo sistema produti-
vo, as organizações têm que adaptá-lo ou melhorá-lo de tal forma que possamos compa-
tibilizar ambas: Desenvolver sim, mas de modo Sustentável” (CORRÊA; HOELTGEBAUM, 
2010, p. 36-37).
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E quanto ao empreendedor social e o ecoempreendedor? Na verdade, o empreendedor 
social polariza ideias sobre uma ética mais apurada do que somente ter lucros. Ele motiva 
a equipe em torno de uma causa comum, todos seguem a mesma visão social e, eventual-
mente, podem trazer ideias criativas para o projeto, permitindo a inovação social (TRIVEDI, 
2010). E Teymorpor, Nazari e Emami (2012) complementam, expressando que o empreen-
dedorismo social envolve uma atividade inovadora que enseja valor social.

No intuito de discernir melhor os conceitos, Oliveira (2004, p. 11) distingue alguns dos 
principais conceitos de empreendedorismo social (QUADRO 1). 

Quadro 1 – Conceitos sobre Empreendedorismo Social-Visão Nacional

AUTOR CONCEITO

Leite (2002)
“O empreendedor social é uma das espécies do gênero dos empreendedores [...] São 
empreendedores com uma missão social, que é sempre central e explicita”.

Ashoka Empreendedores 
Sociais e Mckisey e Cia. INC 
(2001)

“Os empreendedores sociais possuem características distintas dos empreendedores 
de negócios. Eles criam valores sociais pela inovação, pela força de recursos 
financeiros em prol do desenvolvimento social, econômico e comunitário. Alguns 
dos fundamentos básicos do empreendedorismo social estão diretamente ligados 
ao empreendedor social, destacando-se a sinceridade, paixão pelo que faz, clareza, 
confiança pessoal, valores centralizados, boa vontade de planejamento, capacidade 
de sonhar e uma habilidade para o improviso”.

Melo Neto e Fróes (2001)

“Quando falamos de empreendedorismo social, estamos buscando um novo 
paradigma. O objetivo não é mais o negócio do negócio [...] trata-se, sim, do 
negócio do social, que tem na sociedade civil o seu principal foco de atuação e na 
parceria envolvendo a comunidade, governo e setor privado, a sua estratégia”.

Rao (1998)
“Empreendedores sociais, indivíduos que desejam colocar suas experiências 
organizacionais e empresariais mais para ajudar os outros do que para ganhar dinheiro”.

Rouere e Pádua (2001)
“Constituem a contribuição efetiva de empreendedores sociais inovadores cujo 
protagonismo na área social produz desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e 
mudança de paradigma de atuação em benefício de comunidades menos privilegiadas”.

Fonte: Oliveira (2004, p. 11).

Em resumo, a mensagem do empreendedorismo social está na criação de valores para a 
sociedade de maneira criativa e inovadora (PIMENTEL; REINALDO; OLIVEIRA, 2010). E, na 
concepção de Rao (1998), os empreendedores sociais usam sua expertise para ajudar as 
pessoas numa empreitada social sem objetivar lucros. A inovação social é um dos agentes 
impulsionadores do empreendedorismo social, além da missão ou causa que o empreen-
dedor social adere ou mesmo o negócio social que o motiva.

No empreendedorismo social por meio de projetos sociais, a ética do pragmatismo social 
em contraposição ou em justaposição à clássica ética dos negócios pode tanto afetar o 
nível moral, como o desempenho dos negócios de uma maneira geral. Rouere e Pádua 
(2001) assumem a ideia de que o empreendedor social promove o desenvolvimento sus-
tentável no aspecto social. De acordo com Melo Neto e Fróes (2002, p.131,) o quadro 2 
sintetiza a diferença entre projetos sociais e de empreendedorismo social.
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Quadro 2 – Diferenças entre Projetos Sociais e de Empreendedorismo Social

ELEMENTOS PROJETOS SOCIAIS PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL

1. objetivo solucionar problemas sociais “empoderar” a comunidade

2. foco problemas sociais demandas e potenciais (individuais e coletivas)

3. beneficiários
agrupamentos sociais e segmentos 
populacionais em situação de risco social

comunidade locais e regionais (atores sociais)

4. dinâmica de 
funcionamento

ações que geram produtos para satisfazer 
demandas insatisfeitas

ações de fomento ao empreendedorismo 
comunitário

5. escopo de 
atuação

ações de implementação e gestão 
ações diversas, no entanto voltadas para objetivos 
de desenvolvimento possível e necessário.

Fonte: Melo Neto e Fróes (2002, p. 131).

Basicamente, um projeto de empreendedorismo social difere do tradicional quanto ao es-
copo de atuação, já que o propósito dele não é o de solucionar uma questão social espe-
cífica, mas empoderar ou dar poderes a uma comunidade na solução de seus problemas 
sociais. Sua dinâmica está mais voltada para o desenvolvimento local e regional do que 
qualquer processo da gestão. Os projetos de empreendedorismo social dependem mais 
dos agentes sociais envolvidos do que dos gestores, como nos projetos tradicionais. No 
empreendedorismo social, a comunidade é autogestora de seus projetos sociais, sem a in-
terferência de terceiros; a comunidade é a própria beneficiada (MELO NETO; FRÓES, 2002). 

O empreendedorismo social existe exclusivamente “para criar, manter, distribuir e/ou dis-
seminar valor social ou ambiental de forma inovadora por meio de operações corporativas, 
ocorridas em empreendimentos sociais, instituições sem fins lucrativos, instituições públi-
cas ou privadas” (GRANADOS et al., 2011, p. 199). Fica entendido que o Empreendedoris-
mo Social é uma atividade de cunho eminentemente social, mas que não está desassociada 
do ambiental. Esta definição guarda uma relação com a maioria dos autores internacionais 
que discorrem sobre o conceito de empreendedorismo social dado pelo quadro 3.

Quadro 3 – Conceitos sobre Empreendedorismo Social-Visão Internacional

AUTOR CONCEITO

Alvard, Brown e Letts 
(2004, p. 262)

“Cria soluções inovadoras para problemas sociais imediatos e mobiliza as ideias, capacidades, 
recursos e arranjos sociais necessários para as transformações sociais sustentáveis”.

Austin, Stevenson e 
Wei-Skillern
(2006, p. 2)

“Empreendedorismo Social como inovação, e como atividade criadora de valor social pode 
ocorrer entre ou ao longo de empresas não-lucrativas, negócios, ou setores governamentais”. 

Boschee e McClurg 
(2003, p. 3)

“O empreendedor social é qualquer pessoa, em qualquer setor, que usa de estratégias de 
geração de renda para perseguir um objetivo social, e um empreendedor social difere do 
tradicional em duas importantes maneiras: empreendedores tradicionais frequentemente 
não agem de uma maneira socialmente responsável. Em segundo lugar, empreendedores 
tradicionais são em última análise avaliados pelos resultados financeiros”.

Korosec e Berman 
(2006, p. 448-449)

“Empreendedores Sociais são definidos como indivíduos ou organizações privadas que tomam 
a iniciativa para identificar e resolver importantes problemas sociais nas suas comunidades. 
Organizações e indivíduos que desenvolvem novos programas, serviços, e soluções para 
problemas específicos e aquelas que resolvem as necessidades de populações especiais”.
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Thompson e Doherty 
(2006, p. 362)

“Empresas sociais- uma definição simples- são organizações procurando soluções 
empresariais para problemas sociais”.

Yunus (2008, p. 41)
“Qualquer iniciativa inovadora para ajudar as pessoas pode ser descrita como negócio 
social. A iniciativa pode ser econômica ou não-econômica, lucrativa ou não-lucrativa”.

Zahra, Gedajlovic, 
Neubaum e Shulman 
(2009, p. 5)

“O empreendedorismo social abrange as atividades e processos realizados para descobrir, 
definir e explorar as oportunidades a fim de aumentar a riqueza social através da criação de 
novos empreendimentos ou pela gestão das organizações existentes de maneira inovadora”.

Fonte: Adaptado pelo autor de Dacin, Dacin e Matear (2010, p. 39-41, tradução nossa).

Então, com suporte em diversos pontos de vista, tanto no plano nacional como internacio-
nal, foi concluído que, nos projetos tradicionais, a demanda é por serviços sociais básicos 
emergentes de saúde, emprego, informação e educação. Já as demandas do empreende-
dorismo social estão no desenvolvimento comunitário, pela própria comunidade, de ma-
neira global e sustentada. Existem uma cooperação e uma autogestão na comunidade para 
o seu empoderamento. Confirmando o que disseram Melo Neto e Fróes (2002, p. 129), 
“Portanto, o empreendedorismo social não deve ser visto como um conjunto de ações 
direcionadas para suprir as demandas sociais existentes numa comunidade, uma vez que 
seu objetivo é outro”. 

Isso corrobora o pressuposto desta pesquisa, de que, nesse caso, o empreendedorismo 
sustentável explicou melhor os tipos de projetos sociais da Fundação em estudo, visto que 
é adotada neste ensaio a ideia de que

O empreendedorismo social abrange as atividades e processos realizados para 
descobrir, definir e explorar as oportunidades a fim de aumentar a riqueza social 
através da criação de novos empreendimentos ou pela gestão das organizações 
existentes de maneira inovadora (ZAHRA et. al., 2009, p. 519, tradução nossa). 

Para a Teoria Empreendedora como uma ciência, o empreendimento sustentável não deve 
ser tratado apenas como outro tipo de organização. O Empreendedorismo Corporativo 
Sustentável (SCE), em seu conceito, visa, como processo, alavancar a inovação de pro-
dutos, processos, estratégias, domínio ou modelos de negócios de uma organização para 
descobrir, avaliar e, finalmente, explorar atraentes oportunidades econômicas criadas pela 
existência latente e a manifestação de problemas ambientais e/ou questões de responsa-
bilidade social (MILES; MUNILLA; DARROCH, 2009). E os empreendedores ambientais?

Os ecoempreendedores compartilham valores ambientais em organizações lucrativas cujos 
negócios, produtos ou serviços sejam verdes, mas eles possuem motivações similares 
aos empreendedores de maneira geral, exceto por suas aspirações ecologicamente cor-
retas (KIRKWOOD; WALTON, 2010). Gibbs (2009, p. 65, tradução nossa) assevera sobre 
um subconjunto de empresários sustentáveis denominados “ecopreneurs, definidos aqui 
como aqueles empresários que combinam a conscientização ambiental com atividades de 
seu negócio em uma intenção única de mudar a base do desenvolvimento econômico para 
uma base mais consciente dos problemas do ambiente”. 

Arundel e Kemp (2009, p. 34, tradução nossa) defendem o argumento de que as “Ecoino-
vações podem ser motivadas por considerações econômicas ou ambientais”. Finalmente, 
a ecoinovação é definida como a produção, assimilação e exploração de novos produtos, 
processos de produção, serviços ou métodos de negócio e gestão, que visam, ao longo 
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de seu ciclo de vida, prevenir ou reduzir substancialmente o risco ambiental, poluição e 
outros impactos negativos da utilização dos recursos (incluindo a utilização de energia). A 
novidade e os fins ambientais são as duas características distintivas. 

Os conceitos de ecoinovações, inovações ambientais e inovações sustentáveis são termos 
citados indistintamente neste artigo, já que são considerados semelhantes; malgrado a 
questão de o empreendedorismo sustentável averiguar como o mesmo pode contribuir 
para o desenvolvimento sustentável.

O espaço das teorias ajuda a guiar a formulação de pressupostos, bem como a validação de 
conceitos e modelos. Ainda estabelece regras para interpretar os fatos e fornecer possíveis 
soluções transitórias aos mesmos (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977).

De acordo com Sartorius (2006, p. 268-269, tradução nossa),

As inovações desempenham um papel crucial não somente de forma contun-
dente no crescimento econômico de países desenvolvidos desde o começo da 
revolução industrial [...], elas são também importantes, senão os únicos meios 
de manter a sustentabilidade desse desenvolvimento, portanto, prevenir a des-
truição do meio ambiente e a exaustão dos recursos naturais são necessárias 
para todos os nossos descendentes para manter pelo ao menos o nível corrente 
de riquezas naturais... 

Resta claro que, na perspectiva evolucionária com a introdução do termo ecoinovação por 
parte de Rennings (2000), este traz o entendimento da importância do papel da inovação 
social e da institucional. A leitura do posicionamento de Shepherd e Patzelt (2011), com 
relação ao que pode ser desenvolvido no campo de estudos do Empreendedorismo Sus-
tentável, inclui perspectivas, principalmente, de três áreas- Economia, Teoria Institucional 
e Psicologia- mas podem ser incluídas contribuições da Antropologia, Ciências Físicas e 
Engenharia. As três disciplinas escolhidas por eles, em seu framework metateórico, são 
fundamentadas no largo uso destas no campo do empreendedorismo, sendo estimulada a 
contribuição de novos insights teóricos das diversas correntes da Ciência. 

O framework é metateórico muito mais que teórico, permitindo, assim, maior inserção de 
contribuições de ciências diversas. Na proposição da questão “O que deve ser sustentável 
no Empreendedorismo Sustentável?”, é defendida a noção de que: a natureza, as fontes 
de suporte à vida e as comunidades devem ser sustentáveis. Na perspectiva econômica, 
os autores Shepherd e Patzelt (2011, p. 144, tradução nossa) relatam que os “Empreen-
dedores são motivados pelo ganho pessoal de lucros e suas ações são voltadas para 
eficiência de mercado”. 

Então, retornam-se as questões do framework – o que deve ser sustentável? E o que deve 
ser desenvolvido? A primeira resposta envolve: mercados de suporte à vida providos pelo 
ambiente, mercados para valores intrínsecos do meio ambiente, a economia e sustentação 
de comunidades. A segunda resposta abrange: desenvolvimento econômico de terceiros 
que não o empreendedor, e o desenvolvimento não econômico. Dean e McMullen (2007, p. 
50) exprimem ideia de que, 
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Numa perspectiva da Economia Ambiental é concluída que a degradação am-
biental resulta de falhas de mercado, onde também a literatura empreendedo-
ra argumenta que as oportunidades são inerentes às falhas de mercado. Uma 
síntese destas literaturas sugere que importantes falhas de mercado do meio 
ambiente representam oportunidades para adquirir lucratividade enquanto de 
forma simultânea podem reduzir a degradação ambiental decorrente do com-
portamento econômico. Isto também implica em conceitualizações de sus-
tentabilidade e empreendedorismo ambiental cuja função é detalhar como os 
empreendedores dimensionam suas oportunidades inerentes àquelas falhas de 
mercado relativas ao meio ambiente. 

Nesse sentido, Dean e McMullen (2007) entendem que o declínio do meio ambiente natural 
constitui falha de mercado, logo, pode ser encarado como uma oportunidade empreende-
dora, visto que os empreendedores podem acumular ganhos econômicos ao resolverem 
esta falha pelo reconhecimento e exploração de oportunidades sustentáveis (PATZELT; 
SHEPHERD, 2011).

Os empreendedores devem detectar oportunidades que sustentem o meio ambiente, a co-
munidade e a economia. No entendimento de Patzelt e Shepherd (2011), no entanto, a ação 
empreendedora deve criar ganho social, se considera valores culturais e sociais dos grupos 
ou comunidades envolvidos, constituindo seu alvo institucional. Segundo Baratter, Ferreira 
e Costa (2009, p. 12), “No contexto de mudança um tema que tem atraído atenção de pes-
quisadores é o empreendedorismo institucional, que tem como elemento relevante o ator 
social imbuído na inovação e legitimação de novas práticas em um campo organizacional”. 

A literatura sobre o assunto traz esse tipo de empreendedor sustentável que é o empreen-
dedor institucional, sob uma lógica das organizações. Tracey, Phillips e Jarvis (2011, p. 60, 
tradução nossa) argumentam 

[...] que uma maneira importante pela qual novas formas organizacionais emer-
gem,é através de um processo de transição para o empreendedorismo institu-
cional, que envolve um empreendedor institucional, pessoa que combina aspec-
tos de lógicas institucionais estabelecidas para criar um novo tipo de organiza-
ção sustentada por uma lógica nova e híbrida.

Como essa mudança é estabelecida pelo empreendedor institucional? Mckague (2011) 
relaciona três situações na Teoria do Empreendedorismo Institucional: os criadores de 
instituições, os que dão continuidade às instituições, mantendo o seu status quo, e os dis-
ruptores das instituições ou inovadores. Para Kiperstok et al. (2002, p. 9), “[…] a inovação 
é orientada pelo mercado e pela regulamentação, pela prática de engenharia vigente e o 
padrão dos produtos e processos tecnológicos de um determinado setor”.

Na vertente institucional (e neoinstitucional), que, muitas vezes, pode ser incluída na área 
econômica ou mesmo sociológica, aqui é dada atenção especial, em razão do grande nú-
mero de definições sobre campos organizacionais (QUADRO 4).
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Quadro 4 – Perspectivas Teóricas sobre Campos Organizacionais

Perspectiva Teórica Autores Elementos-
Chaves Descrição

Campo como a 
totalidade dos atores 
relevantes

DiMaggio; 
Powell

Significação e 
Relacionamento

Conjunto de organizações que compartilham 
sistemas de significados comuns e que 
interagem mais frequentemente entre si do que 
com atores de fora do campo, constituindo 
assim uma área reconhecida da vida 
institucional.

Campo como arena 
funcionalmente 
específica

Scott; Meyer Função Social

Conjunto de organizações similares e diferentes, 
porém interdependentes, operando numa arena 
funcionalmente específica, comprometida técnica 
e institucionalmente, em associação com seus 
parceiros de troca, fontes de financiamento e 
reguladores.

Campo com centro de 
diálogo e de discussão

Hoffman; 
Zietsma; Winn

Debate por 
Interesse Temático

Conjunto de organizações, muitas vezes com 
propósitos díspares, que se reconhecem 
como participantes de um mesmo debate 
acerca de temáticas específicas, além daquelas 
preocupadas com a reprodução de práticas ou de 
arranjos institucionais relacionados à questão.

Campo como arena de 
poder e de conflito

Vieira; 
Carvalho; 
Misockzy

Dominação e Poder 
de Posição 

Campo como resultado da disputa por sua 
dominação, numa dinâmica pautada pela (re) 
alocação de recursos de poder dos atores e pela 
sua posição relativa a outros atores.

Campo como esfera 
institucional de 
interesses em disputa

Fligstein; 
Swedberg; 
Jepperson

Poder e Estruturas 
Cognitivas

Construções produzidas por organizações 
detentoras de poder, que influenciam as regras 
de interação e de dependência do campo em 
função de seus interesses, que, por sua vez, são 
reflexos da posição delas na estrutura social.

Campo como rede 
estruturada de 
relacionamentos

Powell; White; 
Owen-Smith

Articulação 
Estrutural

Conjunto formado por redes de relacionamentos 
usualmente integradas e entrelaçadas, que 
emergem como ambientes estruturados e 
estruturantes para a organização e indivíduos, 
revelados a partir de estudos topológicos e de 
coesão estrutural.

Fonte: Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006).

De acordo com DiMaggio e Powell (1983, p. 149-150, tradução nossa), isomorfismo insti-
tucional pode ser definido como “...um processo restritivo que força uma unidade em uma 
população a se assemelhar a outras unidades que se defrontam com o mesmo conjunto de 
condições ambientais”. Neste caso, as organizações que atuam no mesmo campo de atu-
ação competem pelo poder político e por legitimidade institucional, tendendo ao longo do 
tempo a serem mais homogêneas. As instituições desempenham papel-chave na formação 
do pensamento ecologicamente sustentável em uma organização (JENNINGS; ZANDER-
BERGEN, 1995; SUD; VANSANDT; BAUGOUS, 2008).
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Existem basicamente três pilares da Teoria Institucional: o regulativo, o normativo e o 
cognitivo. Com suporte nos trabalhos de Scott (2007), o pilar regulativo se refere à racio-
nalidade no comportamento organizacional, fincado sob as regras do jogo, monitorado, 
legislado. O pilar normativo é composto por valores e normas que facilitam, por exemplo, 
o financiamento da atividade empreendedora. E, por último, o pilar cognitivo representa o 
comportamento individual baseado na subjetividade, crenças, ações e legitimidade moral 
(BRUTON; AHLSTROM; LI, 2010). A sociedade julga as instituições por sua ética nos negó-
cios e suas ações de responsabilidade socioambiental.  Existem dois ramos de pensamento 
na Teoria Institucional (QUADRO 5).

Quadro 5 – Uma Comparação entre os Ramos da Teoria Institucional

Características Ramo do Poder Econômico/
Político

Ramo da Teoria das Organizações/
Sociologia

Pressupostos
Pessoas tomam decisões baseadas na 
conveniência e padronização das regras 
e acordos

Pessoas tomam decisões baseadas em 
heurísticas por causa das limitações cognitivas 
e entram em ação baseadas em convenções e 
comportamento pré-consciente

Padrões de 
Comportamento 
humano

Regras a procedimentos, controle formal
Normas sociais, culturas compartilhadas, 
roteiros cognitivos e esquemas

Bases de legitimidade
Regras formais, procedimentos, e 
acordos

Moralmente regida e crenças socialmente 
enraizadas

Relacionamento 
entre instituições e 
organizações

Instituições externas criam estruturas 
para organizações

As organizações se ajustam e estão de acordo 
com os valores e limites prescritos por 
instituições da sociedade 

Autores representativos North; Bonchek e Shepsle DiMaggio e Powell; Meyer e Rowan

Fonte: Adaptado pelo autor de Bruton, Ahlstrom e Li (2010, p. 430, tradução nossa).

As diferenças entre estas duas correntes de pensamento são essenciais para o entendi-
mento da Teoria Institucional. Enquanto a primeira é voltada para o poder econômico e po-
lítico, e os atores no campo atuam de forma a constituir as instituições de acordo com seus 
interesses sem o aval coletivo, a segunda linha de estudiosos é formada pelos teóricos do 
ramo das Teorias das Organizações e da Sociologia e estuda as questões e preferências 
individuais em um contexto histórico e cultural (SCOT, 2007). 

Na Economia Ecológica, os valores ambientais não são a priori pertencentes a indivíduos, 
mas sim constituídos socialmente por meio das influências institucionais, deixando claro 
que as instituições são formadoras de preferências por via de seus valores e normas (ZO-
GRAFOS; HOWARTH, 2008). E com a legitimidade moral ou legitimidade social, as ações 
das organizações são consistentes com o bem-estar da vida na comunidade e a sociedade 
de maneira geral (HANDELMAN; ARNOLD, 1999). 

Sendo assim, do ponto de vista institucional, os projetos sociais por meio da inovação 
podem ser o arcabouço para uma mudança socioambiental mediante o empreendedorismo 
sustentável, que leva consideração fatores econômicos e não econômicos. A Teoria Institu-
cional pode ajudar na aplicação da tríade econômica, social e ambiental, na medida em que 
as instituições estão diretamente ligadas ao mercado (SRIDHAR, 2011).
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Para o framework de Shepherd e Patzelt (2011), no quesito- o que deve ser sustentável?- 
Podem-se ser inclusos: o ambiente de parcerias das instituições, instituições comunitárias 
de base e as trocas institucionais. E ainda no questionamento do que deve ser desenvol-
vido, podem-se envolver benefícios econômicos e ganhos não econômicos para terceiros. 

A corrente do empreendedorismo institucional defende a ideia de que, para promover o 
empreendedorismo sustentável, é necessário criar instituições com visão de comunidades 
e estruturas institucionais na perspectiva de instituir um ambiente propício à sustentabi-
lidade; portanto, o empreendedor institucional é requerido. Conforme Pacheco, Dean e 
Payne (2010, p. 469, tradução nossa), 

Usando esta caracterização nos permite em última instância distinguir entre 
dois tipos de oportunidades de empreendedorismo sustentável: aquelas que en-
volvem descobertas dentro da estrutura organizacional existente e aquelas cujo 
empreendedor deve primeiro criar as instituições para facilitar sua exploração. 

Envolvendo um aspecto mais psicológico, Shepherd e Paltezelt (2011) asseveram que, 
para detectar uma oportunidade viável de terceiros, que tanto sustente como desenvolva, 
não basta ficar somente atento às mudanças econômicas no ambiente, que podem decor-
rer de tecnologia ou do mercado, mas devem envolver o indivíduo e o seu ambiente natural 
e social (por exemplo, as comunidades), e mesmo até o ambiente cultural e etnocêntrico.  
Esta abordagem psicológica, no entanto, foge do escopo deste trabalho. 

E ainda de acordo com Miles, Munilla e Darroch (2009, p. 68, tradução nossa) as iniciativas 
do Empreendedor Corporativo Sustentável são projetadas “[...] para aproveitar a inovação 
dentro das estratégias da empresa, produtos, processos ou definição de negócios, pro-
movendo a algum aspecto da sustentabilidade”. Então, é possível resumir o esforço de 
definição de variados tipos de empreendedorismo de acordo com o quadro 5.

Quadro 5 – Caracterização de Diferentes Tipos de Empreendedorismo Orientados à Sustentabilidade

Caracterização Ecoempreendedor Empreendedor 
Social

Empreendedor 
Institucional

Empreendedor 
Sustentável

Principal

Competência

Contribuir para 
solucionar o problema 
ambiental e criar valor 
econômico.

Contribuir para 
resolver problemas 
sociaise criar valor 
para a sociedade.

Contribuir para 
a regulação da 
mudança social e 
o marketing nas 
instituições.

Contribuir 
para resolver 
os problemas 
sociais e 
ambientais 
através da 
realização de 
um caso bem 
sucedido.

Principal

Objetivo

Ganhar dinheiro 
resolvendo problemas 
ambientais.

Atingir o objetivo 
social e assegurar 
fundos para atingi-lo.

Mudar as 
instituições como 
objetivo direto.

Criar o 
desenvolvimento 
sustentável 
através das 
atividades 
empreendedoras 
corporativas.

Papel dos Objetivos 
Econômicos

Fins. Meios. Meios ou fins. Meios e fins.
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Papel dos Objetivos 
de não-mercado

Assuntos ambientais 
são integrados como 
elementos principais.

Objetivos sociais 
como finalidade.

Mudar as 
instituições como 
competência 
principal.

Elemento central 
integrado 
ao fim para 
contribuir com o 
desenvolvimento 
sustentável.

Mudança de 
Desenvolvi-mento 
Organizacional

Do foco em assuntos 
ambientais para 
integração com assuntos 
econômicos.

Do foco em 
assuntos sociais 
para integração 
com assuntos 
econômicos.

Da mudança das 
instituições com a 
integração com a 
sustentabilidade.

Da pequena 
a grande 
contribuição 
para o 
desenvolvimento 
sustentável.

Fonte: Schaltegger e Wagner (2011, p. 2-3, tradução nossa). 

Estas definições são complementares, mas os termos são bem parecidos uns com outros, 
necessitando de estudos mais aprofundados. Para Murthy (2012), pelo caráter polissêmico 
dos conceitos que se sobrepõem tais como desenvolvimento sustentável, cidadania corpo-
rativa, empreendedorismo sustentável, TBL, ética nos negócios, e RSC- têm muitas vezes 
causado confusão e fragmentação de conceitos. 

É importante, no entanto, balancear aspectos ambientais, sociais, institucionais, e econô-
micos adicionados a questões éticas e de responsabilidade social. O Empreendedorismo 
Sustentável pode ser definido como a continuidade do comprometimento de fazer negó-
cios de maneira ética e contribuindo com o desenvolvimento econômico não esquecendo 
a qualidade de vida dos trabalhadores, das famílias, da comunidade local e global, assim 
como, as futuras gerações (MATHEW, 2009, p. 42).

Já o empreendedorismo social é uma atividade inovadora e de criação de valor social que 
pode ocorrer nas ou entre organizações não lucrativas, organizações lucrativas e organiza-
ções públicas. Tem como principio básico ajudar a solucionar problemas de cunho social e 
assegurar recursos para atingi-los (meios), tendo objetivos sociais como finalidade. Difere 
de filantropia; tem como ação incrementar a riqueza social (AUSTIN; STEVENSON; WEI
-SKILLERN, 2006; SCHALTEGGER; WAGNER, 2011; TRIVEDI, 2010; ZAHRA et al., 2009).

Superando o empreendedorismo tradicional, mais relacionado a aspectos tecnológicos e 
à eficiência de mercado (ALVAREZ, 2005; CAMPANÁRIO, 2008; SCHUMPETER, 1988), o 
ecoempreendedorismo pretende contribuir para solucionar as questões ambientais e reunir 
valor econômico, tendo ambos integrados como fins (SCHALTEGGER; WAGNER, 2011). “A 
gestão socioambiental em uma organização pode ser desenvolvida com caráter filantrópico 
ou como objetivo estratégico” (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, p. 19).

Já o empreendedorismo institucional objetiva mudar as instituições, mediante a regulação 
da mudança social e o marketing, com integração com a sustentabilidade (SCHALTEGGER; 
WAGNER, 2011). Nessa direção, “as atividades nas quais os empreendedores institucionais 
se envolvem são apenas as de cunho inovador, ou seja, as referentes a mudanças, quais 
sejam: criação ou transformação de instituições existentes” (OMETTO; LEMOS, 2010, p. 4).

Para formar, porém, uma oportunidade inovadora, que tanto contemple a sustentabilidade 
e o desenvolvimento, deve envolver viabilidade e empenho do projeto de olhar para além 
dele mesmo e seus interesses econômico-financeiros. As instituições “precisam se trans-
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formar em agentes de mudança social ou, mais especificamente, em ‘agentes socializan-
tes’ para se tornarem eficazes em promover o desenvolvimento sustentável e a redução da 
pobreza” (DEGEN, 2008, p. 19, grifo do autor).

Sendo assim, qual é a diferença entre o empreendedor social e o empreendedor ins-
titucional? Dacin, Dacin e Matear (2010, p. 51) trazem pistas para responder a esta 
indagação: “Dada uma missão social, os empreendimentos sociais estão incorporados 
ou situados em um contexto cultural e institucional mais amplo...” Eles pontuam que 
quanto à missão, processo e dimensões dos recursos existem distinções entre tipos de 
empreendedores (QUADRO 6).

Quadro 9 – Distinções entre 3 Tipos de empreendedores

Convencional ou 
Tradicional Institucional Social

Distribuição de riqueza Acionistas
Acionistas ou partes 
interessadas

Acionistas e ou 
partes interessadas

Forma predominante da 
organização

Lucrativa Lucrativa
Não-lucrativa ou 
lucrativa

Objetivos primários
(ou motivações)

Econômicas
Reforma institucional/ 
desenvolvimento

Mudança Social/

Bem-estar

Produtos
Criar e /ou distribuir 
produtos ou serviços aos 
consumidores

Estabelecer legitimidade
Promover ideologia/
mudança social

Tensões
Crescimento versus 
sobrevivência

Resistência à mudança 
(isomorfismo versus 
vantagem competitiva)

Sustentabilidade 
econômica versus 
missão social

Fonte: Adaptado pelo autor de Dacin, Dacin e Matear (2010).

Outro conceito dentro da questão empreendedora é o da gestão social. No entendimento de 
Fischer e Melo (2003), gestão social abrange várias articulações interorganizacionais, como: 
programas e projetos sociais, organizações sociais (ONGs, Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIPs), empresas sociais (cooperativas, bancos), fundações empre-
sariais, consultorias, organizações governamentais, agências financiadoras, organizações 
sociais (sindicatos, escolas) e movimentos associativos. É por isso que os Negócios Sociais 
estão teoricamente sob um “guarda-chuva” maior denominado Gestão Social.

Yunus (2007a) cunha uma extensão do termo sobre negócio social na perspectiva de que 
esse tipo de atividade  trata de um negócio privado sem ter como objetivo principal a lucra-
tividade. Os negócios sociais fazem parte de outra linha de pesquisa, denominada Gestão 
Social, mas que está ligada ao Empreendedorismo Social em seus fundamentos. 

A ideia inovadora do Grameen Bank não surgiu de pesquisa de mercado ou de uma con-
sultoria especializada, fugindo das regras de mercado. Yunus, após sua tese de doutorado, 
decide oferecer crédito subsidiado aos pobres das comunidades rurais de Bangladesh. O 
professor e doutor em Economia, tão somente,  se inspirou em um vínculo pessoal com 
seu povo e uma visão compartilhada com aqueles agricultores das aldeias vizinhas à uni-
versidade (YUNUS, 2007a; SIMANIS; HART, 2009).
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Nascia o Grameen Bank em 1979. Situado em áreas rurais de Bangladesh, surge com a 
perspectiva não de dar lucros para o banco, mas no intuito de atender aos direitos huma-
nos básicos, tais como: nutrição, cuidados de saúde e educação. Após 30 anos de sua 
criação, o banco em Bangladesh já tinha 12.000 membros trabalhando, com 3,2 milhões 
de tomadores de empréstimo, em 45.000 vilarejos (YUNUS, 2007b).

No caso do Grameen Bank, os pobres podem ser acionistas dele, comprando ações in-
transferíveis com seu próprio dinheiro. Pode-se perceber que esta é uma solução para a 
pobreza que: utiliza os poderes de mercado de uma nova maneira; opera como uma em-
presa de negócios, com produtos, serviços, clientes, mercados, despesas e rendimentos; 
faz o incremento de um novo tipo de empreendedorismo, cuja motivação não seja o lucro, 
mas fazer o bem.

O Gramen Bank fornece uma infraestrutura de microempréstimos para pessoas que podem 
pagar pequenas quantias, por exemplo, uma galinha que gerará ovos que serão vendidos, 
uma vaca leiteira, ou mesmo um telefone celular que pode ser usado por toda uma aldeia. 
Geralmente estes empréstimos são feitos às mulheres, que são apoiadas por um grupo fe-
minino que garante o pagamento do empréstimo no caso da impossibilidade da tomadora 
do crédito (BOYLE; SIMMS, 2009). 

O exemplo do Grameen Bank em Bangladesh, onde o contexto cultural e institucional da 
oferta do microcrédito favorece aquelas mulheres a serem livres das normas e tradição 
de subserviência aos seus maridos, em alguns dos casos, redundou em violência familiar 
(DACIN; DACIN; MATEAR, 2010).

É considerado um exemplo de negócio social, no Brasil, o Banco Palmas. O Banco Palmas 
é um exemplo de empoderamento de uma comunidade cearense, localizada no Conjunto 
Palmeiras em Fortaleza, que conseguiu criar uma moeda própria de mesmo nome do ban-
co, que é trocada entre seus pares, incentivando o comércio local e levando ao empreen-
dedorismo social sustentável. 

As inovações de base sustentável fazem parte da economia social, suas preocupações 
são sociais, culturais e éticas; sua forma institucional é pluralista, caracterizada por 
organizações voluntárias, grupos comunitários locais ou de interesse (alternativos), 
cooperativas; suas finanças são fruto de contribuição voluntária; praticam inovações 
sociais (MONAGHAN, 2009). 

Nesse sentido, é uma oportunidade de contribuir teoricamente para a literatura atual sobre 
Empreendedorismo Sustentável, pois, na Academia, a literatura sobre o tema desse tipo 
de empreendedorismo está em desenvolvimento, com estudos publicados em mainstream 
journals, tais quais aqueles listados no Thomson Reuter’s Journal Citation (ISI Web of 
Science) da Social Sciences Citation Index (SSCI), como é o caso dos principais da área: 
Journal of Business Venturing (JBV) e o Entrepreneurship, Theory and Practice (ET&P). 

Em 2010, o JBV dedicou ao tema empreendedorismo sustentável a edição do volume 25, 
com o número 5, ampliando as perspectivas sobre o assunto. De acordo com Uriona-
-Maldonado, Santos e Varvakis (2012), a SSCI é considerada a mais importante fonte de 
dados bibliométricos para as Ciências Sociais. O tema empreendedorismo se assenta em 
abordagens oriundas de áreas do conhecimento, como Psicologia, Sociologia, Economia 
e Administração. A cada dia surgem modelos de negócios e projetos inovadores impulsio-
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nando a prática empreendedora. Esta tônica conduz a academia e o mercado a privilegia-
rem este assunto, na perspectiva do entendimento dele e na criação de negócios.

Em um artigo de Kneipp et al. (2011, p. 450-451), em que foi feita uma análise bibliomé-
trica, “observa-se que os estudos relacionados à inovação sustentável adquirem cada vez 
mais, importância, tendo em vista que a inovação e sustentabilidade estão diretamente 
relacionadas...” Os resultados dessa pesquisa (2011) demonstram que, de 2000 a 2010, o 
número de publicações aumentou em quase seis vezes na base Web of Science, chegando 
ao patamar de 195 publicações em 2010. Estes estudos de campo de empreendedorismo 
sustentável foram iniciados com publicações no Exterior (COHEN; WINN, 2007; DEAN; MC-
MULLEN, 2007; HALL; DANEKE; LENOX, 2010; PACHECO; DEAN; PAYNE, 2010; PARRISH, 
2010; PATZELT; SHEPHERD, 2011).

No Brasil, no entanto, o empreendedorismo sustentável parece ser uma área pouco desen-
volvida em termos de literatura, ainda que seja um tema muito relevante de estudo. São 
citadas, no plano nacional, as pesquisas de Boszczowski e Teixeira (2009), que publica-
ram, no XXXIII Encontro da ANPAD-ENANPAD, o artigo intitulado “O Empreendedorismo 
Sustentável e o Processo Empreendedor: Em Busca de Oportunidades de Novos Negócios 
como Solução para Problemas Sociais e Ambientais”; e uma pesquisa, publicada dois anos 
depois no ENANPAD, pelos autores Cândido Borges et al. (2011), com o artigo “Empreen-
dedorismo Sustentável: Proposição de uma Tipologia e Sugestões de Pesquisa”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões teóricas aqui apresentadas reforçam a aceitação do pressuposto central de 
que o empreendedorismo orientado à sustentabilidade tem diferentes formas de concep-
ção na literatura, que abrangem o Ecoempreendedor, o Empreendedor Social, o Empreen-
dedor Institucional e o Empreendedor Sustentável.

Essa contribuição para a teoria do empreendedorismo sustentável deve ser analisada no 
sentido de que possa ser verificada em pesquisas de campo, especialmente se forem en-
contrados em pesquisas empíricas os elementos relacionados à teoria emergente do em-
preendedorismo sustentável, como as práticas empreendedoras sociais, ambientais, eco-
nômicas e institucionais por meio das inovações sustentáveis e sociais.

Quanto aos conceitos de empreendedorismo social, ecoempreendedorismo, empreende-
dorismo institucional, empreendedorismo tradicional e suas diferenças, bem como simi-
litudes no sentido do empreendedorismo sustentável, essa polissemia não se constituiu 
limitação do estudo, e sim uma forma de adequar conceitos, ora amenizando conflitos, ora 
sedimentando melhor o campo de estudos do empreendedorismo sustentável. 

Com efeito, o empreendedorismo sustentável dá suporte à vida na comunidade e preserva 
a natureza por meio das práticas de responsabilidade socioambiental, com intenso relacio-
namento com a sustentabilidade das organizações e suas práticas institucionais.

O empreendedorismo sustentável envolve outras formas de empreendedorismo, como o 
social, o ambiental, o tradicional e o institucional. O estado da arte sobre o assunto indica 
que esses estudos avançam, ensejando intensiva base teórica para as inovações susten-
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táveis. Este artigo sinaliza que é possível acrescentar à literatura sobre o tema inserções 
proveniente das Teorias da Responsabilidade Socioambiental e da Sustentabilidade.
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RESUMO: O Empreendedorismo é um tema que desperta, desde os anos 90, bastante interes-
se tanto da comunidade científica como da sociedade, uma vez que, por meio da capacidade 
empreendedora, é possível expandir o número de empresas ampliando as possibilidades de 
geração de emprego e renda. Aprender a empreender é essencial para que os indivíduos aumen-
tem suas chances de identificar e explorar as oportunidades de negócio. Nesta perspectiva, é 
necessário rever as metodologias de ensino, que ainda estão em grande parte calcadas na lógica 
causal, enquanto uma das abordagens mais atuais, conhecida como Effectuation, está pouco 
consolidada. Este artigo teve como objetivo fazer uma revisão da produção acadêmica no Brasil 
sobre como o tema “Effectuation” tem sido explorado na literatura sobre o Empreendedorismo, 
no período de 2000 a 2014. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica para fazer 
um levantamento das dissertações e teses defendidas no país e ainda, dos artigos publicados 
nos principais eventos e periódicos da área de Administração. Verificou-se que o tema tem sido 
pouco explorado, identificando-se somente a defesa de 6 dissertações de Mestrado e 1 tese de 
Doutorado. Dessas, apenas 2 abordaram questões referentes à influência da abordagem effectu-
ation no ensino do empreendedorismo. Identificou-se, pelos artigos publicados, um crescente in-
teresse em entender o uso dessa abordagem no processo de criação de empresas, as diferenças 
entre a lógica causal e effectual, assim como compreender como a sua adoção implica em novas 
formas de ensinar a empreender. Pode-se averiguar por fim, como o tema vem sendo explorado 
ao longo dos anos, e o quanto ele é importante para o desenvolvimento do empreendedorismo, 
uma vez que a abordagem effectuation traz uma nova maneira de pensar e agir empreendedor 
que contribui para a evolução das organizações nascentes.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Effectuation. Ensino do Empreendedorismo.
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ACADEMIC PRODUCTION IN BRAZIL ON 
“ENTREPRENEURSHIP, EFFECTUATION AND 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION” FROM 2000 TO 2014

ABSTRACT: This paper  analyzes the  state  of the  art  of the academic production in Brazil that 
approaches the concept of effectuation and how it has be used by entrepreneurship literature 
in the period of 2000-2014. The methodology adopted is essentially a bibliographic research of 
dissertations, thesis and papers published in proceedings of congresses such as EnANPAD and 
3E’s, related publications such as Anpad (RAC and RAC-e) and other periodic such as RAE, 
RIAE and Tender Administration. The main objective of the survey is to identify how frequent is the 
use of effectuation in the literature and what are the main reasons for it. After the result analysis, 
it has been noticed that the effectuation subject has been little explored in the literature studied. 
Nevertheless, it has been also noticed a growing interest in understanding the use of effectuation 
in business creation process, some differences between causal and effectual logic and the fact 
that its adoption implies new ways of teaching to be undertaken. The paper also show how the 
theme has been explored over the years and importance for the development of entrepreneurship, 
since the effectuation approach brings a new way of thinking and acting for the entrepreneur who 
contributes to the development organizations springs.

Keywords: Entrepreneurship. Effectuation. Entrepreneurship education.

1. INTRODUÇÃO
O Empreendedorismo é um tema que desperta, desde os anos 90, bastante interesse da 
comunidade científica e da sociedade de forma geral, uma vez que, por meio da capacidade 
empreendedora, é possível expandir o número de empresas ampliando as possibilidades 
de geração de emprego e renda. Neste período, aconteceu no Brasil, em virtude do fim 
da reserva de mercado, a abertura comercial permitindo o surgimento e desenvolvimento 
de um grande número de empresas. Se, por um lado, isto foi muito positivo, por outro, 
o aumento da competitividade acirrou a concorrência, gerando o fechamento de muitas, 
acentuando o desemprego no país e, consequentemente, alavancando o empreendedoris-
mo tanto por necessidade como por oportunidade.

Filardi et al. (2011, p.2) afirmam que o desemprego levou muitos a se aventurarem a abrir 
pequenos negócios, mesmo desconhecendo se tinham ou não perfil, formação ou as com-
petências necessárias, “tornando-se este, o principal gargalo à sobrevivência e ao sucesso 
dos negócios nascentes nos últimos 20 anos”.

Salusse e Andreazzi (2013, p.2) explicam que aprender a empreender é essencial para que 
os indivíduos aumentem suas chances de identificar e explorar as oportunidades, bem 
como para o desenvolvimento de uma cultura favorável ao empreendedorismo. Os auto-
res reforçam que, como o tema tem caráter multidisciplinar, há uma ampla variedade de 
conteúdos relacionados ao campo, o que gera diferentes formas de abordar o assunto e, 
por consequência, de ensiná-lo. Eles enfatizaram, em artigo publicado ano passado no V 
Encontro de Estudos de Estratégia, O estado da arte do ensino do empreendedorismo, que 
“a evolução e desenvolvimento de novas metodologias de ensino de empreendedorismo 
estavam relacionadas à perspectiva teórica sob a qual o assunto é analisado”. 

No quadro a seguir, serão apresentadas as quatro abordagens de ensino propostas por 
Neck e Greene citados por Salusse e Andreazzi (2013, p.7), que mostram como desenvol-
ver a capacidade empreendedora em cada uma das abordagens, favorecendo o aprendiza-
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do dos futuros empreendedores. Segundo eles, o aprender a empreender passa pela vivên-
cia de diversas situações, sendo este “o motivo pelo qual a metodologia de ensino deve se 
basear na experimentação de um portfólio de ferramentas que enfatizem as dimensões do 
método de empreender”.

Salusse e Andreazzi (2013, p.7) alertam que, em um ambiente de negócios, onde difi-
cilmente se consegue antever e controlar as contingências, “a atenção se volta para os 
mecanismos, estratégias, técnicas e princípios que os empreendedores utilizam para agir 
de maneira empreendedora”, construindo assim, uma “rede de relações e estruturação de 
recursos que permitirão a criação e exploração de oportunidades”. 

Quadro 1 – As quatro abordagens para o ensino do Empreendedorismo

Foco Metodologia de ensino Perspectiva teórica Limitação

Empreendedorismo 
enquanto características do 
empreendedor

Voltada para a identificação 
e desenvolvimento das 
características empreendedoras. 

O nível de análise é o indivíduo 
e o objeto de estudo é a pessoa 
do empreendedor.

Foco na pessoa 
do empreendedor, 
sem se preocupar 
com o processo 
de empreender.

Empreendedorismo como 
processo

Busca identificar as 
oportunidades de negócio e o 
planejamento das etapas do 
processo empreendedor de forma 
linear, utilizando como técnicas 
de ensino, principalmente, as 
metodologias de estudo de caso 
e plano de negócios.

A unidade de análise (UA) 
é a relação existente entre o 
indivíduo e a oportunidade. O 
objeto de estudo (OE) é, além 
da pessoa do empreendedor, 
a compreensão de como ele 
identifica, avalia e explora as 
oportunidades.

Não considera a 
forma omo ocorre 
efetivamente a 
interação entre 
empreendedor e 
oportunidade. 

Empreendedorismo como 
processo cognitivo

Busca identificar as 
contribuições efetivas da pessoa 
do empreendedor dentro do 
processo de empreender.

As técnicas de ensino mais 
utilizadas são os mapas 
mentais, além dos estudos de 
casos, simulações e pesquisas 
sistemáticas necessárias 
ao processo decisório do 
empreendedor. O foco aqui 
é a forma, não a decisão 
propriamente dita.

A UA passa a ser todos 
os envolvidos no 
processo empreendedor 
e, na possibilidade de se 
aprender a pensar de forma 
empreendedora.

O OE são as estruturas de 
conhecimento utilizadas pelos 
empreendedores para avaliação 
de oportunidades propícias 
à criação e crescimento do 
negócio.

A dificuldade 
de definição 
do conceito de 
oportunidade 
faz com que 
a abordagem 
cognitiva seja 
demasiadamente 
ampla, 
dificultando 
a delimitação 
da incidência 
e aplicação 
do fenômeno 
empreendedor

Empreendedorismo como 
método

O foco da análise é a interação 
entre elementos do ambiente 
interno do empreendedor 
(cognição do empreendedor, suas 
emoções, ações e aspirações) 
e os elementos do ambiente 
externo (mercado, recursos, 
sócios, stakeholders, etc).

A UA é a relação do 
empreendedor com as 
pessoas necessárias para que 
essas oportunidades possam 
ser de fato exploradas. A 
construção de oportunidades 
será analisada por meio das 
ações e interações entre 
o empreendedor com o 
ambiente externo.

A complexidade 
envolvida nesse 
processo de 
interação, pois, 
uma vez que 
muitos fatores 
que a influenciam 
estão fora do 
controle do 
empreendedor.

Fonte: Elaboração baseada em Salusse e Andreazzi (2013).
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Percebe-se que o ensino do empreendedorismo foi se aprimorando ao longo do tempo e, 
que este processo, contou com a transformação da forma como as Instituições de Ensino 
encaravam a importância deste conteúdo na formação de seus alunos. Andreassi e Tasic 
(2009, p.44) declararam em artigo publicado na GV Executivo, uma das publicações da 
RAE – Revista de Administração de Empresas que, até a década de 90, “o ensino de em-
preendedorismo era incipiente, se restringindo a algumas “disciplinas optativas ofertadas 
em cursos de nível superior chamadas de gestão de pequenas empresas ou algo parecido, 
atraindo a atenção de poucos interessados”. Hoje, esse cenário se transformou e o em-
preendedorismo faz parte da maioria dos currículos dos Cursos de Graduação na área de 
Administração, além de ser ofertado através de Escolas de Negócio.

Andreassi e Tasic (2009, p.44) complementam que, embora as Instituições de Ensino te-
nham reestruturado rapidamente seus cursos para atender a esta demanda, em sua maio-
ria, “o ensino ainda está em grande parte calcado na lógica causal [...], enquanto uma 
das abordagens mais atuais, conhecida como Effectuation, está pouco consolidada”. Eles 
explicam que “no primeiro caso, o negócio é estruturado a partir da causa, e não do efeito”. 
No segundo, “a criação de novos negócios na prática, não obedece à lógica causal, mas 
sim, a uma lógica effectual”. 

De modo geral, Andreassi e Tasic (2009, p.45) explicam que “o Effectuation combina o learn 
by doing”, ou seja, aprende-se a partir da tentativa e erro. Fiala (2012, p.15) complementa 
que “aprender fazendo, experimentando, tentando e errando, é elemento essencial ao ensi-
no do empreendedorismo”. Sendo assim, o desafio está na busca de novas metodologias 
de ensino do empreendedorismo mais próximas à abordagem effectual, de modo a fazer 
com que o empreendedor experimente, avaliando primeiramente a possibilidade de perda, 
caso o negócio dê errado, do que se concentrado em obter retorno do capital investido.

Uma das possibilidades de se pôr em prática “learn by doing” é através das incubadoras 
de empresa, que podem estar vinculadas às instituições de ensino públicas ou privadas, 
prefeituras, e até mesmo iniciativas empresariais independentes. Elas abrigam empresas 
nascentes de diferentes tipos, visando ajudá-las nos primeiros anos de vida por meio da 
oferta de infraestrutura, capacitação e suporte gerencial, orientando os empreendedores 
sobre aspectos administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos, entre outras questões 
relacionadas ao desenvolvimento de uma empresa.

Fiala (2012) analisou as contribuições das incubadoras de negócios como agentes esti-
muladores da aprendizagem do empreendedorismo, chegando à conclusão de que estas 
podem ser utilizadas como ambiente de aprendizagem, principalmente do aprendizado 
que segue a uma lógica mais próxima ao Effectuation, que associa o aprender a fazer pela 
tentativa e o erro.

Uma outra forma de aprender a empreender é através dos Spin offs, que são, segundo 
Borges (2010, p. 9), empresas de base tecnológica “criada por estudantes, professores ou 
pesquisadores com o uso de uma tecnologia aprendida ou desenvolvida na universidade”. 
De acordo com o autor, existem diferentes tipos de spin-offs universitários, diferenciando-
-se pela forma como a empresa é criada. Em todos os casos, três elementos estão sempre 
presentes: os empreendedores, a universidade e a tecnologia utilizada no produto desen-
volvido pela empresa nascente. De certa forma, os spin off diminuem a distância entre a 
acadêmica e o mercado, mostrando o quão útil é o que se ensina na academia e o quanto 
se pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 
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Para Borges (2010, p. 9), “os estudos sobre spin-offs universitários estão entre os precur-
sores do empreendedorismo tecnológico como campo de estudo”. Ele cita que os primei-
ros estudos neste campo foram de Roberts, em 1971, que estudou os spin-offs do Mas-
sachusetts Institute of Technology e os de Cooper, em 1968, que analisou os spin-offs da 
Standford University. De lá para cá, o interesse tem crescido em função dos mesmos servi-
rem como “mecanismo de transferência de tecnologias das universidades para o mercado 
e pelos benefícios decorrentes, em termos de renda, emprego e inovação tecnológica”, que 
podem gerar nas regiões onde estão instaladas as universidades das quais são originados.

Em artigo apresentado no VIII Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de 
Pequenas Empresas – EGEPE, Silva, Teixeira e Montenegro (2014) analisaram se os em-
preendedores de spin-offs estudantis de Aracaju-SE utilizaram a abordagem Effectuation 
na criação de seus negócios. Basicamente eles buscaram identificar se a utilização dos 
recursos disponíveis foi feita à luz da abordagem Effectuation, se os objetivos foram sendo 
definidos ao longo do tempo e como eles lidaram como os riscos e contingências inerentes 
ao processo de criação de empresa. Se, no caso do primeiro, havia tolerância à perda, e no 
segundo, se estas serviram para alavancarem a criação de oportunidades para a mesma. 

Silva, Teixeira e Montenegro (2014, p.1) concluíram após a análise dos casos estudados, 
“que durante a concepção da empresa não houve clareza de objetivos que seriam alcan-
çados”. Os autores constaram que “os estudantes exploraram os recursos que tinham o 
controle e estabeleceram uma ideia inicial que foi se moldando às exigências no mercado”. 
Eles também buscaram “minimizar suas perdas, adotando o spin-off como modelo de 
negócio e aproveitando o suporte que a organização mãe proporcionou”, valendo-se “da 
exploração de contingências que surgiam ao longo de suas trajetórias para criar oportuni-
dades no negócio”. 

O estudo científico do tema empreendedorismo, no meio acadêmico brasileiro, é relati-
vamente recente e, por isso, é importante investigar o que existe em termos de produção 
cientifica a respeito do mesmo. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento das 
teses de mestrado e doutorado defendidas entre os anos de 2000 e 2014, e, ainda, verificar 
as publicações científicas brasileiras no mesmo período, sobre como o tema “Effectuation” 
tem sido explorado na literatura de Empreendedorismo, especialmente no que se refere ao 
ensino do empreendedorismo.

O artigo compreende esta introdução; a metodologia utilizada; e a seguir serão apresenta-
dos os resultados e as considerações finais.

2. METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica que, de 
acordo com Marconi e Lakatos (2006), tem a finalidade de colocar o pesquisador em con-
tato com diversas publicações sobre o assunto em estudo, permitindo assim, uma visão 
geral sobre como o tema vem sendo discutido na academia. Do ponto de vista dos seus 
objetivos, ela se enquadra como exploratória e descritiva. De acordo Gil (2007), é explora-
tória em função de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a construir hipóteses; e é descritiva, pois, objetiva descrever os fatos e 
fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 
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A coleta de dados foi norteada pela adoção de critérios que delimitassem o universo de es-
tudo e orientassem a seleção do material considerando os seguintes parâmetros: a) temá-
tico, uma vez que as obras foram selecionadas de acordo com os temas de interesse dessa 
pesquisa; b) Linguístico, buscou-se apenas os trabalhos científicos escritos em português; 
c) Principais fontes foram as dissertações, teses e artigos publicados pela academia brasi-
leira; e por fim, d) Cronológico, no período de 2000 a 2014 (LIMA; MIOTO, 2007).

A partir da definição desses critérios, a leitura foi a principal técnica utilizada, uma vez 
que possibilita identificar as informações contidas no material selecionado, bem como 
verificar as relações existentes entre elas, de modo a analisar a sua consistência. Foram 
feitas leituras do tipo exploratória, seletiva e reflexiva do material selecionado a fim de 
identificar a pertinência de cada obra selecionada para alcance do objetivo da pesquisa 
(LIMA; MIOTO, 2007).

Segundo Salvador (1986, p. 97), “através da leitura exploratória certifica-se a existência 
de informações úteis, [...] visa dar uma visão superficial das reais possibilidades da refe-
rência”. Para isso, observa-se o título, o resumo, o índice dos assuntos, e os parágrafos 
iniciais e finais de cada capítulo. A partir da certificação de que o material é válido, passa-se 
a leitura seletiva, onde se faz uma leitura mais detalhada a fim de se verificar a real con-
tribuição da obra para os objetivos da pesquisa. Já a reflexiva permite o estudo crítico do 
material orientado por critérios definidos a partir do ponto de vista do autor da obra, tendo 
como finalidade ordenar e sumarizar as informações ali contidas. É realizada nos textos 
escolhidos como definitivos e buscando responder os objetivos da pesquisa. 

No item seguinte, será apresentado o percurso metodológico seguido pelos pesquisadores 
visando atingir o objetivo da pesquisa.

3. PERCURSO METODOLÓGICO
Para se atingir o objetivo proposto, foi realizada, num primeiro momento, uma pesqui-
sa on-line junto aos principais bancos de dissertações e teses buscando informações a 
respeito do número de trabalhos defendidos sobre os temas nas Instituições de Ensino 
Superior. Verificou-se primeiramente junto a Capes (http://bancodeteses.capes.gov.br/), 
mas, segundo informou Anastácia Oliveira, por e-mail em 07/05/2014, a base da Capes 
online está em fase de atualização, sendo disponibilizado apenas os trabalhos defendidos 
e registrados no período de 2011 a 2012. No caso, só foram localizados 3 dissertações de 
Mestrado e 1 tese de doutorado. Diante disso, solicitou-se a mesma pesquisa dos temos 
citados no período de 2000 a 2014. A base de dados foi encaminhada por e-mail, entretan-
to apenas contemplando os trabalhos registrados entre 2000 a 2012.

Buscando maior consistência das informações, foram consultadas as bases da Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas - EBAPE/
FGV, onde foram encontrados mais dois trabalhos, defendidos em 2014, que não consta-
vam na base de dados enviada pela Capes. Ao todo, foram localizados 7 trabalhos sobre 
os temas procurados.
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Dado o número de estudos reduzido, ampliou-se a investigação para os eventos pro-
movidos pela Anpad1 e periódicos científicos especializados na área de Administração 
de Empresas, com conceito Qualis 2 A e B, visando obter um cenário da produção 
acadêmica nacional.

A pesquisa utilizou a ferramenta de busca dos próprios sites dos periódicos que atendiam 
ao critério especificado, empregando-se as palavras-chave Empreendedorismo, Effectu-
ation e Ensino do Empreendedorismo isoladamente e em conjunto para localizar as pu-
blicações existentes. Após a seleção, verificou-se se realmente os artigos eram sobre os 
conteúdos desejados por meio da leitura do título, resumo e palavras-chaves.

4. RESULTADOS

4.1. Dissertações e Teses
Na tabela 1, apresenta-se o resultado da pesquisa junto aos bancos de dissertações e teses 
de acordo com as suas respectivas áreas acadêmicas.

Tabela 1 – Áreas acadêmicas de publicação de dissertações e teses

Áreas Acadêmicas

Mestrado
Acadêmico

Mestrado
Profi ssional Doutorado

Total
N° de 

Dissertações
N° de 

Dissertações N° de Teses

Administração 5 - 1 6

Economia - 1 - 1

Total 5 1 1 7

Fonte: Elaboração baseada nas informações pesquisadas nos bancos de teses da Capes e FGV/SP.

No quadro 2, apresentam-se os títulos de cada trabalho, autor, orientador e dada de defesa 
a fim de verificar quais focos estão sendo estudados, em quais instituições de ensino fo-
ram apresentados e quem são os respectivos orientadores que estão dirigindo a pesquisa 
acadêmica nos três temas no país.

1 ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. (ANPAD, 2014).
2 O Conceito Qualis constitui-se num sistema de avaliação de periódicos, mantido pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Brasil. Relaciona e classifi ca os 
veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação “stricto 
sensu”, quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e à qualidade (A, B, C), por 
área de avaliação.
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Quadro 2 – Relação dos trabalhos, autores, orientadores e data de defesa

Tipo Título Autor Orientador Data da defesa

Mestrado 
Acadêmico/
FGV-SP

Estratégia e empreendedorismo: decisão e 
criação sob incerteza

Igor Alexander 
Bello Tasic

Prof. Dr. 
Tales 
Andreazzi

02/03/2007

Mestrado 
Acadêmico/

UFRN

Criação de empresas à luz do modelo de 
decisão Effectuation: um estudo com 
mulheres empreendedoras no município de 
Currais Novos/RN

Emanuelly 
Alves Pelogio

Prof. Dr. 
Miguel 
Eduardo 
Moreno Anez

01/09/2011

Doutorado/

FGV-SP

Microfoundations of open innovation 
the creation of open innovation 
management organizations

Bruno Rondani
Prof. Dr. 
Tales 
Andreazzi

01/04/2012

Mestrado 
Profissional/
UFGRS

Evidências do uso de Effectuation na criação 
de novos negócios: um estudo de caso

Vinicius 
Spader

Prof. Dr. 
Eugenio 
Lagemann

01/11/2012

Mestrado 
Acadêmico/
FGV-SP

O processo decisório do empreendedor frente 
à transição da pequena para a média empresa: 
casos do setor hoteleiro na cidade Curitiba-PR

Talita Leuçz
Prof. Dr. 
Tales 
Andreazzi

10/02/2014

Mestrado 
Acadêmico/
FGV-SP

O ensino de empreendedorismo 
com fundamento na teoria 
Effectuation

Marcus

Alexandre 
Yishikawa 
Sallusse

Prof. Dr. 
Tales 
Andreazzi

27/03/2014

Fonte: Elaborada com base nas informações do Banco de Teses da Capes e da FGV-SP.

O levantamento demonstra a existência de apenas 7 estudos em âmbito nacional sobre os 
três temas, nos quais os focos das pesquisas têm sido: processo decisório dos empreen-
dedores; uso da estratégia Effectuation na criação de empresas; o processo de aprendiza-
gem do empreendedorismo, utilizando-se como ferramentas as incubadoras; a compreen-
são de como professores ensinam empreendedorismo inspirados pela teoria Effectuation e 
por fim, como esta abordagem se faz presente nas práticas de inovação aberta.

Verifica-se que é muito pequeno o número de estudos e que os temas citados somente 
começaram a despertar interesse dos Programas de Pós-Graduação no Brasil a partir de 
2007, com a defesa de dissertação de Igor A. B. Tasic. Ressalta-se o predomínio da Escola 
de Administração da FGV-SP, seguida pela UFRN e UFRGS. Observa-se a presença do Prof. 
Dr. Tales Andreazzi como orientador de 66,7% da produção acadêmica, seguido pelo Prof. 
Dr. Miguel Eduardo Moreno Añez e o Prof. Dr. Eugenio Lagemann, com 16,7% cada.

4.2. Artigos publicados
Na tabela 2, apresenta-se o resultado referente aos periódicos selecionados.

Tabela 2 – Artigos publicados por periódico

Pesquisa utilizando 
as palavras chave

Eventos 
ANPAD RAC RAC-e RAE RIAE Cadernos de 

Administração Total

Effectuation 2 1 - 2 2 1 9

Empreendedorismo 187 46 1 9660 13 10 10.069



41

Ensino do 
empreendedorismo

3 - - 2 - - 20

Utilizando-se as 3 
palavras chave 

3 - - 2 - - 5

Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se que o interesse da Academia Brasileira pelo empreendedorismo é significativo, 
tendo em vista o número de artigos publicados, 10.069. Porém, apenas 9 foram localizados 
a respeito dos temas pesquisados, sendo 5 deles voltados a questões relacionadas ao en-
sino do empreendedorismo e a abordagem effectual. O quadro abaixo apresenta os artigos 
encontrados, seus respectivos autores, títulos e objetivos. 

Quadro 3 – Relação dos artigos publicados que contemplaram os temas Empreendedorismo e Effectuation

Nome do Periódico Título Autores Objetivo

RAE / 2009 O novo empreendedorismo
Tales Andreassi 
e Igor Alexander 
Bello Tasic

Propôs novo modelo para 
compreender e ensinar o 
empreendedorismo focando nos 
efeitos das ações tomadas ao invés 
das causas para se abrir um novo 
negócio.

ANPAD - 
EnANPAD 2011

Criação de Empresas à 
Luz do Modelo de Decisão 
Effectuation: Um Estudo com 
Mulheres Empreendedoras no 
Município de Currais Novos/
RN1

Emanuelly Alves 
Pelogio, Luiz 
Célio Souza 
Rocha, Hilka Vier 
Machado, Miguel 
Eduardo Moreno 
Añez

Analisou a criação de empresas 
por mulheres empreendedoras 
no município de Currais Novos/
RN, buscando verificar se elas 
utilizaram processos decisórios 
alinhados à lógica Effectuation ao 
longo da criação de suas empresas.

RIAE / 2011

Raciocínio Effectual e 
Raciocínio Causal na Criação 
de Novos Negócios: Um 
Estudo de Caso

Juan Miguel Rosa 
González, Miguel 
Eduardo Moreno 
Añez, Hilka Vier 
Machado

O artigo focou o processo de 
criação de novos negócios à luz 
da abordagem Effectuation, 
que explica o fenômeno do 
empreendedorismo a partir de 
postulados substancialmente 
diferentes aos da abordagem causal 
tradicional.

ANPAD - EnANPAD 
2012

Microfoundations for Open 
Innovation: is Effectuation 
a valid approach for open 
innovation managers?2

Bruno Rondani, 
Tales Andreassi, 
Roberto Carlos 
Bernardes

Mostrou que a teoria da efetivação 
pode proporcionar uma forte 
contribuição para a construção, no 
nível micro, de uma base conceitual 
consistente para as práticas de 
inovação aberta.

RAE / 2012 Rasguem o plano de negócios
Roseli Morena 
Porto

Descreveu a experiência da 
autora como coordenadora do 
Entrepreneurship Program Babson 
College – FGV-EAESP, em 2011. 
Segundo ela, este curso segue a 
abordagem Effectuation para o 
ensino do Empreendedorismo
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RIAE / 2013
Empreendedorismo e 
Estratégia sob a Ótica da 
Lógica Effectuation3

Emanuelly Alves 
Pelogio, Luiz 
Célio Souza 
Rocha, Hilka Vier 
Machado, Miguel 
Eduardo Moreno 
Añez

Realizou uma construção teórica 
destinada a expor e discutir o tema 
empreendedorismo e estratégia sob 
a ótica da lógica Effectuation

Cadernos de 
Administração/UEM 
/ 2013

A percepção da lógica da 
effectual na construção de 
empresas de economia criativa

Sabrina Giselle 
Levinton e Laiza 
Fernanda dos 
Santos Hofmann

Descreveu a percepção da lógica 
effectual na construção de 
empresas de economia criativa por 
mulheres empreendedoras.

RAC / 2014

Alerta Empreendedor e 
as Abordagens Causation 
e Effectuation sobre 
Empreendedorismo 

Valter da Silva 
Faia, Marco 
Aurélio Garcia 
Rosa e Hilka 
Pelizza Vier 
Machado.

Relacionou o grau de alerta 
empreendedor com as abordagens 
empreendedoras causation, 
embasada no planejamento e na 
análise, e Effectuation, referente 
à exploração de oportunidades 
emergentes de forma não 
preditiva, ambas apresentadas por 
Sarasvathy (2001).

Fonte: Elaboração própria.

Verifica-se, pelos artigos publicados, crescente interesse por parte da academia em enten-
der o uso da abordagem effectuation no processo de criação de empresas, as diferenças 
entre a lógica causal e effectual e, consequências na ação empreendedora, além de enfati-
zar que, a partir da sua adoção, o ensino do empreendedorismo também se modifica, uma 
vez que deve oferecer vivências práticas que possibilitem o aprendizado do mesmo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este trabalho, verifica-se que os temas “Empreendedorismo”, “Effectuation” e 
“Ensino do Empreendedorismo” têm sido pouco explorados tanto em nível de dissertações 
e teses, como em termos de artigos científicos publicados. Observou-se a predominância 
de dissertações de Mestrado defendidas, principalmente, pela Escola de Administração da 
Fundação Getúlio Vargas, no período de 2007 a 2014, tendo como orientador o Prof. Dr. Ta-
les Andreassi. Apenas duas dissertações foram defendidas fora desta Instituição de Ensino. 

No que diz respeito aos artigos acadêmicos, verificou-se que os pesquisadores têm se 
concentrado na área de estratégia, mais precisamente no processo de criação de empresas 
identificando indícios de que os empreendedores seguem a lógica efecctual quando não 
têm bem definido o tipo de negócio que desejam abrir e, todo o processo vai tomando 
forma a medida em que vai sendo colocado em prática.

Este estudo teve como principal limitação a restrição à produção acadêmica no Brasil, po-
dendo haver outros trabalhos que atenderiam ao escopo da pesquisa, mas que não foram 
selecionados pelos pesquisadores. A fim de suprir esta limitação, sugere-se que se repita a 
pesquisa ampliando-a para a verificação do que que se tem estudado no exterior a respeito 
dos assuntos tema da pesquisa.
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Pode-se averiguar por fim, como o tema effectuation vem sendo explorado ao longo dos 
anos, e o quanto ele é importante para o desenvolvimento do empreendedorismo, uma vez 
que sua abordagem traz uma nova maneira de pensar e agir empreendedor que contribui 
para a evolução das organizações nascentes.
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RESUMO: O paper objetivou investigar como o segmento gráfico se utiliza da inovação para agre-
gar valor aos seus produtos e serviços. Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva exploratória, 
com a aplicação de questionários, utilizando-se de uma amostra não probabilística por acessibi-
lidade composta de 7 indústrias gráficas participantes do Programa Agente Local de Inovação do 
SEBRAE. Dentre os principais resultados, tem-se que os empresários entrevistados conhecem 
as expectativas e monitoram constantemente as necessidades dos seus clientes, não realizam 
pesquisa de mercado e não investem em seus funcionários. Conclui-se que os empresários se 
esforçam para que as necessidades dos clientes sejam atendidas e que o valor agregado aos 
produtos e serviços possam ser percebidos.

Palavras-chave: Indústria Gráfica. Inovação. Valor Agregado. 

VALUE ADD PRODUCTS AND SERVICES: A STUDY 
CONDUCTED IN THE GRAPHIC INDUSTRY

ABSTRACT: The paper aimed to investigate how the graphic industry uses innovation to value add 
to their products and services. It was performed a descriptive exploratory survey, with application 
of questionnaires, using a non-probability sample of the  accessibility type with 7 participants prin-
ting industry of the Agent Local Innovation Program of the SEBRAE. Among the principal findings 
it can observed is that the entrepreneurs interviewed are aware of the expectations and constantly 
monitor the needs of your customers, do not perform market research and do not invest in their 
employees. It can be conclude that entrepreneurs strive for that your customer needs are met and 
that the value added to the products and services can be perceived.

Key-words: Graphic Industry. Innovation. Value Add.

1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, inovação é criar ou aperfeiçoar algo, cujo resultado traga valor agregado 
ao produto, tornando a empresa que o oferece diferente da concorrente. Não importa se a 



48

Ano 4, nº 1, ago.2014 - jan.2015 - ISSN 2236-8760

organização atua no comércio, na indústria ou no setor de serviços. Para onde se olha, há 
um concorrente.

Tomanini (2012) lembra que criar valor dentro de uma empresa é estabelecer a cultura 
do fazer mais pelo consumidor, sempre com inovação. O empresário precisa conhecer as 
necessidades e expectativas do seu cliente, para saber o que ele espera daquilo que sua 
empresa está oferecendo e assim ser capaz de formular estratégias para agregar valor aos 
seus produtos e/ou serviços.

Segundo Nascimento (2008), a indústria gráfica completou 200 anos de existência em 
2008. Estudar a importância de agregar valor e inovar nesse segmento se deu pelo fato 
de que, ainda de acordo com o mesmo autor, em 2007, o Brasil investiu cerca de US$ 1,4 
bilhão, com um faturamento de R$ 22 bilhões, em média. Atualmente, o setor representa 
1% do Produto Interno Brasileiro (PIB) e mais de 3% do PIB industrial, sendo responsável 
pela geração de mais de duzentos mil empregos diretos.

De acordo com os dados acima, percebe-se que a indústria gráfica fatura 15 vezes mais 
que o investimento despendido no setor, consequentemente devido a esse elevado fatu-
ramento paga altos impostos ao governo e gera também muitos empregos para a popula-
ção, para que tudo isso ocorra, a indústria gráfica precisa estar sempre inovando em seus 
produtos e serviços.

Assim, este paper tem o objetivo de investigar como o segmento gráfico se utiliza da ino-
vação para agregar valor aos seus produtos e serviços.

O presente trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo a introdução. A segunda 
seção apresenta o referencial teórico que trata dos tópicos: inovação, radar da inovação e 
agregação de valor. A terceira seção abrange os aspectos metodológicos do estudo. Já a 
quarta seção apresenta uma síntese e uma análise dos dados levantados; na quinta seção, 
as conclusões, limitações e sugestões de trabalhos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INOVAÇÃO
Inovação é um assunto muito discutido nos dias atuais dentro das empresas, é uma ques-
tão de sobrevivência em um cenário cada vez mais competitivo e globalizado, entretanto 
poucas empresas exercem algum tipo de ação para colocá-la em prática, pois consideram 
que a inovação está associada exclusivamente à utilização de alta tecnologia e com inves-
timento muito elevado em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D.

Segundo Paredes, Santana e Fell (2013), a inovação é um ativo composto por diversos 
elementos que auxiliam e desenvolvem a sustentação do relacionamento da empresa com 
seus clientes. A qualidade desse elo e o seu potencial para gerar resultados satisfatórios 
dependem do processo de gestão das ações inovadoras nas organizações.

Segundo Oslo (2012), por definição, todas as inovações devem conter algum grau de novidade. 
Inovação essa que pode ser de abrangência: para a empresa, para o mercado e para o mundo.
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A inovação para a empresa acontece quando uma novidade está sendo feita pela organi-
zação pela primeira vez, mesmo que ela não seja mais novidade para o mercado, ou seja, 
a novidade está restringida ao domínio da empresa. Já a inovação para o mercado se dá 
quando a empresa é a primeira a produzir este tipo de inovação, seja ele regional ou na-
cional. Enquanto a inovação para o mundo acontece quando os resultados das mudanças 
são introduzidos pela primeira vez em todos os mercados, nacionais, internacionais, no 
mundo todo, ou seja, não eram praticados por outras empresas no país e no exterior 
(TEIXEIRA, 2012).

A Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método or-
ganizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas (OSLO, 2012).

Hamel (2000) diz que é impossível corresponder às expectativas dos investidores sem 
criar nova riqueza, e para criar nova riqueza é preciso inovar. Drucker (2002) confirma essa 
afirmação quando diz que inovação pode ser considerada a forma de gerenciar os recursos 
com capacidade de gerar riquezas.

Segundo Bessant e Ridd (2009), a inovação traz uma grande diferença para todos os tipos 
e tamanhos de empresas. A explicação consiste em: se não mudarmos o que oferecemos 
ao mundo (bens e serviços) e como os criamos e ofertamos, correremos o risco de sermos 
superados por outros que o façam.

De acordo com o pensamento dos autores citados acima, pode-se confirmar que as ideias 
de Paredes, Santana e Fell, Oslo, Hamel, Drucker, Bessant e Ridd se complementam, sendo 
a definição de Oslo mais abrangente, onde uma simples mudança em qualquer área pode 
gerar inovação para a empresa. Dessa forma, percebe-se que a inovação é associada ao su-
cesso da empresa, como por exemplo, aumento no faturamento, acesso a novos mercados 
e geração de vantagem competitiva.

Conforme Zogbi (2008), não existe inovação sem relevância. Para ele, a relevância é a 
comprovação de que a inovação interfere na realidade a ponto de mudá-la. Na atual situ-
ação mundial, as tendências ocorrem de maneira mais rápida, a dinâmica do mercado é 
praticamente imprevisível e as constantes transformações fazem parte do dia-a-dia das 
organizações. Com a competitividade, cada vez mais, acirrada, a inovação se torna o dife-
rencial das organizações.

Necessariamente a criação e o aproveitamento de novas ideias se materializam nas ma-
neiras mais eficazes quando as organizações se diferenciarem uma das outras no campo 
de ação-mercado, já que através desta prática é possível perceber as alterações inerentes 
ao mercado e transformá-las em ações que gerem resultados de maior impacto positivo 
(REED; STORRUD-BARNES; JESSUP, 2012).

2.2. RADAR DA INOVAÇÃO
De acordo com Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), o radar da inovação é dividido em quatro 
dimensões principais: as ofertas criadas pelas empresas, os clientes atendidos, os proces-
sos empregados e as oportunidades utilizadas para levar suas ofertas ao mercado. Além 
dessas quatro áreas principais, existem mais nove dimensões do sistema de negócio que 
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servem para orientar as empresas. Deste modo, o Radar da Inovação contém treze dimen-
sões no total, que estão detalhadas abaixo com suas respectivas definições de acordo com 
Dávila, Leocádio e Varvakis (2008).

• Ofertas - inovar nesta dimensão exige a criação de bens ou serviços nos quais 
os clientes percebam valor;

• Plataforma - entende-se como um conjunto de tecnologia, componentes e mé-
todos comuns que suportam a construção do portfólio de bens e serviços. Esta 
dimensão de inovação se relaciona com o “poder de compartilhamento” ou uso 
da modularidade para criar um conjunto de bens e serviços com maior velocida-
de e  menor custo, do que se tratasse de um caso isolado;

• Soluções - nesta dimensão, a inovação consiste em combinar bens, serviços e 
informações, criando valor para o consumidor pela grande variedade e integra-
ção dos diversos elementos;

• Clientes - inovar na dimensão clientes implica identificar novos segmentos de 
negócios e/ou necessidades ainda não atendidas, oferecendo uma oferta de valor 
atrativa para cada segmento objetivo;

• Experiência do cliente - aquilo que um consumidor vê, ouve, sente e experimenta 
ao interagir com uma empresa. Inovar nesta dimensão implica reavaliar e reno-
var se for necessário as interfaces entre a companhia e seus clientes;

•  Agregação de valor - inovar neste sentido implica ampliar a capacidade de captar 
valor a partir das interações com clientes e parceiros. Por exemplo, um web site 
focado em informações particulares, pode gerar lucros de várias fontes como 
publicidade, conteúdo fornecido a parceiros e vendas de dados obtidos a partir 
do site sobre o comportamento dos seus clientes;

• Processos - nesta dimensão de processos, necessita-se da avaliação e recriação 
dos mesmos, procurando maior eficiência, qualidade e menor ciclo temporal. 
Pode envolver realocação ou reordenamento das etapas do processo;

• Organização – esta dimensão da inovação envolve a revisão e avaliação do esco-
po das atividades da empresa, redefinindo seus papéis, suas responsabilidades 
e as contribuições de cada unidade de negócio e dos profissionais;

• Cadeia de fornecimento - para inovar nesta dimensão, a empresa precisa melho-
rar e otimizar o fluxo de informações na cadeia de fornecimento, mudando sua es-
trutura e fortalecendo a colaboração dos diversos agentes participantes na cadeia;

• Presença - sendo que o foco da presença são os canais de distribuição que a 
empresa utiliza para colocar suas ofertas no mercado, inovar nesta dimensão 
significa criar novos pontos de presença ou usar os pontos já existentes de um 
modo criativo;

• Rede - inovar neste sentido consiste em fortalecer a rede para incrementar o 
valor dos bens e serviços que compõem a oferta da empresa, sendo que a rede 
conecta a empresa e sua oferta aos clientes e, em muitos casos, faz parte das 
vantagens competitivas da empresa; 
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• Marca - corresponde a um conjunto de símbolos, formatos ou sinais pelas quais 
a companhia comunica uma promessa aos consumidores. Para inovar nesta di-
mensão, a companhia potencializa e amplia sua marca de modo criativo.

• Ambiência inovadora – que verifica a existência de um clima organizacional pro-
pício à inovação, pré-requisito importante para uma empresa inovadora.

• Segundo Oliveira et al (2001), o Radar da Inovação foi desenvolvido por Sawh-
ney et al (2006) onde propõe uma ferramenta denominada Radar que relaciona 
as dimensões pelas quais uma empresa pode procurar caminhos para inovar,

Para cada dimensão contida no radar da inovação, foram estabelecidas algumas questões, 
ou itens, que são avaliados independentemente. A medida da inovação na dimensão é dada 
pela média aritmética dos escores dos respectivos itens. O resultado final corresponde à 
média ponderada dos escores (grau de maturidade) de cada uma das 13 dimensões da ino-
vação. Quando o gráfico fica aberto em determinadas dimensões, mostra que a empresa é 
inovadora nas mesmas.

Para Bachmann (2008), o Radar da Inovação avalia o quanto o ambiente é propicio à inova-
ção. Afinal, um conceito amplamente aceito é que “Uma empresa inovadora é o local onde 
as pessoas estão capacitadas a resolver problemas e onde a criatividade é parte da cultura 
organizacional”. Portanto, a determinação do Radar da Inovação não é absoluta, mas uma 
referência sobre as oportunidades para inovar existentes na empresa avaliada.

2.3. AGREGAÇÃO DE VALOR
Atualmente, várias empresas estão oferecendo o mesmo produto e o que elas precisam 
fazer para se diferenciar das concorrentes é conquistar o cliente é agregar valor ao produto 
ou serviço oferecido. 

Segundo Taylor (1986, apud TARAPANOFF et al., 2000, p. 93), agregar valor a produtos 
e serviços significa imprimir aos mesmos uma diferenciação que os torna mais atraentes 
aos olhos dos consumidores, quer seja em termos de qualidade, rapidez, durabilidade, 
assistência ou preço. Podem ser identificadas seis categorias de atividades de valor agre-
gado: facilidade de uso, redução de informação desnecessária, qualidade, adaptabilidade, 
economia de tempo e economia de custo. 

De acordo com Tomanini (2012), valor é percepção da marca, importância do serviço pres-
tado, utilidade do produto e valor pessoal. Quanto mais valor você agrega ao seu produto 
ou serviço, maior o preço. As pessoas estão dispostas a pagar mais caro, desde que exista 
contrapartida adequada.

Para Teixeira e Farias Filho (2008), todos os funcionários têm um papel a desempenhar no 
esforço de garantir e satisfazer as necessidades dos clientes. Todos têm que estar compro-
metidos com a qualidade e excelência dos serviços, todos os níveis da organização num 
mesmo propósito que é a valorização do cliente. O bom atendimento de uma empresa está 
nos serviços que prestam para seus clientes.

Para Cruz (2012), valor é o que tem significado, podendo ser definido como o grau de 
benefício obtido como resultado da utilização e das experiências vividas com um produto 
e serviço, somado à percepção dos clientes e das demais partes interessadas sobre o 
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grau de satisfação de suas necessidades, considerando o preço, as características e atri-
butos do produto, a facilidade de manutenção, de aquisição e de uso, ao longo de todo 
o seu ciclo de vida.

Grönroos (1993) afirma que a qualidade percebida é o resultante da diferença entre a ex-
pectativa do cliente e o seu julgamento sobre o desempenho do serviço, em relação a uma 
série de características, algumas técnicas e outras funcionais. E que além disso, a imagem 
da empresa também interfere no julgamento final do cliente. 

Os seis autores citados acima convergem no que diz respeito à definição de valor agregado 
para a empresa, onde as organizações precisam tornar o produto atraente aos olhos do 
cliente, criando qualidades que ele entenda facilmente, como por exemplo, realizando um 
atendimento de qualidade, facilidade de uso, utilidade do produto, facilidade de manuten-
ção, de aquisição e de uso e oferecendo também assistência ao mesmo.

De acordo com Azevedo (2012), agregar valor não é fazer o que todos já fazem e cobrar um 
pouco menos. Também não é melhorar algo que já é percebido como bom ou ótimo pelo 
cliente. Muito menos divulgar melhor a empresa. Agregar valor é dar um salto de qualidade 
em uma ou mais características, do produto ou serviço, que de fato são relevantes para a 
escolha do consumidor.

Ainda segundo Azevedo (2012), a empresa que pretende se diferenciar agregando valor 
precisa, antes de tudo, conhecer o que seus clientes necessitam e, mais do que isso, quais 
são os atributos dos produtos e serviços que de fato são determinantes no processo de 
compra. Para isso, é fundamental conhecer profundamente o cliente, suas vontades, seus 
hábitos e seus valores. Pode-se partir das necessidades básicas e bastante conhecidas, 
como rapidez e conveniência, porém dificilmente uma empresa consegue agregar valor 
sem interagir continuamente com os seus clientes, identificando suas verdadeiras carên-
cias e anseios. Somente as empresas que sabem o que o cliente quer e valoriza, conse-
guem direcionar seus esforços e otimizar seus gastos na melhoria da qualidade.

Conforme Herrera (2007), os processos responsáveis pela agregação de valor são prepon-
derantemente, os processos de negociação e serviços:

• Processos de negociação que ocorrem na área de vendas, como atendimento, 
flexibilidade (facilitações), posicionamento, garantias, ambiente agradável (p/ 
atendimento interno);

• Processos de distribuição: responsabilidade da área de logística na disponibiliza-
ção dos bens segundo os quesitos contratados;

• Processos de pós‐venda: assistência técnica (instalação, orientações, conserto, 
reposições), ouvidoria (sist. 0800);

• Processos de produção: quando pelos atributos e qualidade (conformidade) dos 
bens ofertados diferenciam a marca e a imagem da empresa.

Ainda de acordo com Herrera (2007), os processos que agregam valor são os que dife-
renciam os produtos e serviços da organização ante seus concorrentes na percepção do 
cliente, valores que fornecem a excelência ao que é disponibilizado pela empresa no aten-
dimento do cliente e que influenciam sua percepção de valor.
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Segundo Shapiro (2009), é de percepção que tudo depende. A questão é: como alterar 
a percepção de valor do consumidor? Resposta: introduzindo mudanças – materiais ou 
conceituais – que criem em sua mente novos significados, novas visões ou aplicações do 
produto ou serviço. 

Os três autores citados anteriormente convergem ao falar sobre agregação de valor nos 
produtos/serviço, no qual é necessário conhecer as necessidades dos clientes para poder 
dá um salto na qualidade, sendo essa um fator determinante no processo de compra, 
diferenciando-se de seus concorrentes na percepção do consumidor.

Para a empresa ir além das expectativas e surpreender o seu cliente, é importante entregar 
algo inesperado, que o consumidor perceba que estar ganhando além do combinado, ou 
seja, entregar algo que não foi prometido faz com que o cliente se encante com o produto/
serviço oferecido pela empresa.

3. METODOLOGIA
A metodologia de uma pesquisa é o conjunto dos procedimentos utilizados no seu desen-
volvimento, com o objetivo de responder ao problema formulado. Para conferir à pesquisa 
de caráter científico, faz-se necessário que sejam utilizados métodos científicos adequados 
a cada situação-problema. Método é uma palavra grega que, segundo Ruiz (1996, p.137), 
“significa o conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente na investiga-
ção dos fatos ou na procura da verdade.”

A pesquisa exploratória, segundo Richardson (1999, p.66), realiza-se “quando não se tem 
informação sobre determinado tema que se deseja conhecer.” E a pesquisa descritiva, se-
gundo Vergara (1997, p. 44), é 

onde expõe características de determinada população ou de determinado fenô-
meno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natu-
reza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 
sirva de base para tal explicação. 

Nesse sentido, essa pesquisa é do tipo descritiva exploratória, por investigar como o seg-
mento gráfico se utiliza da inovação para agregar valor aos seus produtos e serviços. 

O estudo foi desencadeado a partir de uma pesquisa bibliográfica que, conforme define 
Fachin (1993, p.102), constitui-se de um 

conjunto de conhecimentos reunidos nas obras tendo como base fundamental conduzir o 
leitor a determinado assunto e à produção, coleção, armazenamento, reprodução, utiliza-
ção e comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa.

Segundo Martins (2000, p.28), “trata-se de estudo para conhecer as contribuições cien-
tíficas sobre determinado assunto. Tem como objetivo recolher, selecionar, analisar e in-
terpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto.” O material 
estudado na pesquisa bibliográfica constitui-se de livros, artigos em revistas, anais de 
congresso, periódicos, internet e outros. Neste estudo, várias obras desta natureza foram 
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utilizadas como subsídio para a elaboração do instrumento de coleta, bem como na análise 
dos dados coletados.

Para obter informações necessárias, foi realizado um levantamento de campo, por meio 
de um questionário (apêndice) com 19 (dezenove) questões divididas em duas partes. Na 
parte 1, constam questionamentos com a finalidade de se obter o perfil das empresas in-
vestigadas. Já a parte 2, será composta por 15 (quinze) questões com o intuito de alcançar 
o objetivo geral proposto, onde 2 (duas) dessas questões foram retiradas do radar da ino-
vação, modelo esse adotado pelo SEBRAE, e  as demais foram elaboradas pela autora deste 
paper com base nos autores Taylor (1986, apud TARAPANOFF et al., 2000, p. 93), Azevedo 
(2012), Cruz (2012) e Herrera (2007). Os questionários aplicados no mês de novembro de 
2012, a respeito da agregação de valor aos produtos e serviços na indústria gráfica, onde 
existem 7 (sete) gráficas.

A amostra da pesquisa, composta por 7 (sete) indústrias gráficas nas pessoas de seus 
sócios proprietários, é não probabilística do tipo por acessibilidade ou conveniência, pelo 
fato dos critérios utilizados para constituir a amostra dependerem exclusivamente do pes-
quisador, considerando a facilidade de acesso (BEUREN, 2004). Devido à pesquisadora ter 
acesso às informações dessas empresas por estar acompanhando-as no Programa Agente 
Local de Inovação do SEBRAE. O instrumento de coleta de dados foi definido com o intuito 
de obter respostas mais precisas e padronizadas, para facilitar a codificação e análise, res-
pondido por pessoa detentora de conhecimento sobre os procedimentos de agregar valor 
aos produtos e serviços no setor gráfico da organização a que pertence, ou seja: gestores 
responsáveis ou administradores da organização do segmento de gráfica, conforme orien-
tação de Cervo e Bervian (1996, p.138). 

Como essa pesquisa faz uso de ferramentas estatísticas como base do processo de análise 
do problema, classifica-se como quantitativa. Segundo Beuren (2004, p.93), “a aborda-
gem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta 
quanto no tratamento dos dados.” Os dados foram tratados por meio da estatística des-
critiva, onde os dados serão dispostos em porcentagem, frequência e outros, de forma a 
possibilitar a compreensão do fenômeno em estudo.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS DADOS 

O questionário, composto de 19 (dezenove) questões fechadas, investiga como o segmen-
to gráfico se utiliza da inovação para agregar valor aos seus produtos e serviços. 

As gráficas que compõem o universo da pesquisa não serão identificadas, portanto serão 
chamadas de Empresas X, Y, Z, W, M, E e A.



55

4.1. PERFIL DAS EMPRESAS 
Em relação ao perfil das empresas pesquisadas, foram estudadas as seguintes variáveis: 
tempo de atuação, nível de escolaridade do empresário, número de empregados e existên-
cia de um setor/pessoa responsável pela área de marketing.

Da amostra pesquisada, observa-se na Tabela 1, que o tempo de atuação das empresas 
pesquisadas variam entre 1 ano a 9 anos, e o nível de escolaridade dos gestores respon-
sáveis, pode-se verificar que a maioria possui o nível Médio. Em relação ao número de 
funcionários de cada empresa, observa-se que há uma variação que vai de 3 a 23 funcioná-
rios e o setor de marketing ou pessoa responsável pelo marketing da empresa apenas três 
responderam que tinham e as outras cinco disseram que não.

Tabela 1: Perfil das empresas

Questões
Empresas

Tempo de atuação Escolaridade do 
empresário

N˚ de funcionários Setor/pessoa de 
marketing

Empresa X 6 anos Médio 18 Não

Empresa Y 2 anos Médio 4 Sim

Empresa Z 9 anos Superior 23 Sim

Empresa W 5 anos Médio 6 Não

Empresa M 2 anos Superior 6 Não

Empresa E 1 ano Médio 3 Não

Empresa A 3 anos Médio 8 Sim

Fonte: Dados da pesquisa nov. 2012

Percebe-se que as organizações investigadas quase a metade possui um setor de marke-
ting ou um profissional responsável pelo gerenciamento dessa área organizacional. Todas 
que possuem isso estão a mais de dois anos atuando no mercado gráfico. Outra informa-
ção importante, no contexto do perfil é a idade média das indústrias, que ficou em quase 
quatro anos, com isso, todos a priori já devem conhecer o comportamento empresarial do 
segmento em que estão inseridos. 

4.2. RADAR DA INOVAÇÃO: UM DIAGNÓSTICO 
DA INDÚSTRIA GRÁFICA DO RN
De acordo com o radar da inovação, instrumento utilizado pelo SEBRAE para medir o 
grau de inovação nas micro e pequenas empresas, foi possível observar que na dimensão 
Agregação de Valor que 57% (cinquenta e sete porcento) das empresas investigadas nunca 
utilizam as instalações e recursos já existentes para gerar receita de alguma forma para 
própria empresa, muitas vezes existindo um espaço não utilizado. O que gera um fato de 
fragilidade, pois espaço ocioso é perda de provável receita e, por conseguinte, possível 
rentabilidade.

Ainda na dimensão Agregação de Valor, nota-se que a maior parte, 71% (setenta e um 
porcento), das empresas adotam alguma forma de gerar receita, como por exemplo, in-
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dicação de empresas parceiras para fabricação de banner, adesivos em grandes formatos 
para colocar em vidros servindo como película, dentre outros, facilitando o relacionamento 
de parceiros com seus clientes. Essa atitude mostra que os empresários das gráficas pes-
quisadas estão preocupados em realmente satisfazer às necessidades dos seus clientes, 
indicando um parceiro para atender a essas necessidades que no momento a empresa não 
está com capacidade técnica/pessoal para satisfazê-las.

Com relação à dimensão Oferta, 43% (quarenta e três por cento) dos entrevistados afir-
maram ter lançado no mercado algum produto com sucesso no último ano. Já quando 
questionados se já haviam retirado algum produto, pois não tinha obtido uma boa aceita-
ção, esse percentual sobe para 57% (cinquenta e sete porcento). Na dimensão Plataforma 
85% (oitenta e cinco porcento) dos empresários oferecem o mesmo produto é oferecido 
em mais de duas versões para atingir novos mercados ou grupos de consumidores. Isso 
significa dizer que os empresários estão atentos ao que o seu cliente está solicitando e ten-
tando sempre que possível atender as necessidades dos mesmos, seja acrescentando ou 
modificando produtos/serviços ou até mesmo retirando algum que no início o empresário 
acreditava que teria alguma saída. 

As variáveis seguintes das dimensões Oferta e Processos se complementam, todos os res-
pondentes nunca mudaram qualquer característica de seus produtos por razões ambien-
tais, nem fizeram alterações na destinação dos seus resíduos. Ainda na dimensão Oferta 
86% (oitenta e seis porcento) dos investigados afirmaram que já fizeram alguma mudança 
significativa na estética, desenho ou outra mudança subjetiva em mais de um dos produ-
tos, devido à necessidade dos seus clientes ou para atingir novos mercados ou grupos de 
consumidores. Tal comportamento denota que os empresários realmente estão preocupa-
dos em satisfazer os desejos dos clientes fazendo modificações nos produtos já existentes 
ou adaptando-os as novas necessidades solicitadas pelo consumidor.

Na dimensão Marca 100% (cem por cento) da amostra investigada não possuem sua mar-
ca registrada, podendo ter algum problema mercadológico/empresarial futuro caso outra 
empresa comece a utilizar o mesmo nome. 57% (cinquenta e sete porcento) utilizam sua 
marca em alguns produtos produzidos na empresa, facilitando assim a divulgação do em-
preendimento sem gerar custos para os mesmos. 

Já na dimensão Relacionamento uma quantidade significativa das empresas se utilizam de 
twitter, facebook ou website para relacionar-se com seus clientes, uma boa forma também 
de divulgação para os seus potenciais clientes. Ou seja, se limitam a divulgar, isso significa 
que não colaboram com a lógica do relacionamento não momentâneo, por se tratar de um 
segmento que tem como clientes em sua maioria pessoas jurídicas e estarem mais próxi-
mos destes é mais salutar no processo de fidelização.

Ainda na dimensão Relacionamento, das empresas entrevistas, 57% (cinquenta e sete por 
cento), dizem que já adotaram alguma facilidade de recurso, como por exemplo, mostruá-
rio, vitrine e cafezinho para melhorar o relacionamento com seus clientes, cativando assim 
a atenção dos mesmos e fazendo com que eles se sintam especiais para a empresa.

Na dimensão Processos 86% (oitenta e seis por cento) das empresas alteraram pelo me-
nos um processo interno para obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor 
ciclo de produção. Isso demonstra que os empresários das gráficas estão atentos com a 
qualidade do serviço/produto prestado, tentando atender ao seu cliente no menor tempo 



57

possível, pois hoje os consumidores estão querendo o produto cada vez mais rápido e com 
flexibilidade para que ele possa fazer a modificação que desejar em um produto já fabricado 
pela empresa, apenas adaptando-o ao seu desejo. 

Ainda na dimensão Processos 100% (cem por cento) dos entrevistados garantiram não 
terem adotado qualquer nova prática de gestão, como: GQT, MEG, Just in Time, Reenge-
nharia, Manual de Boas Práticas e também não terem recebido qualquer certificação de 
processo (ISO 9001, ISO 14001 etc.) ou de produto (ABNT). Demonstrando assim que os 
empresários não estão inovando nos seus negócios para melhorar o processo de produ-
ção, podendo também com essas certificações diminuir o tempo do trabalho e aumentar a 
qualidade total dos serviços, produtos e gestão da empresa.

Já na dimensão Soluções, 100% (cem por cento) dos entrevistados afirmam que não 
ofertaram qualquer nova solução complementar, isto é, fora de seu negócio central. Isso 
mostra que os empresários estão deixando de proporcionar conveniência e conforto aos 
clientes e ao mesmo tempo deixando de gerar receita para a empresa em não oferecer 
produtos/serviços complementares.

Nas dimensões Organização e Rede 85% (oitenta e cinco por cento) dos empresários que 
fizeram parte da pesquisa afirmaram não terem adotado qualquer nova forma de trocar 
ideia ou informação com os fornecedores ou concorrentes, isso mostra que eles não estão 
desenvolvendo nenhuma outra forma além da convencional, a conversa informal, para me-
lhorar seus produtos/serviços e até mesmo trocar experiência através de fóruns, projetos 
cooperativos para o desenvolvimento de normas para os produtos.

Na dimensão Cadeia de Fornecimento, dos entrevistados, 85% (oitenta e cinco por cen-
to) adotaram alguma solução para reduzir o custo do transporte ou dos estoques das 
matérias-primas e produtos, ou seja, eles estão preocupados em entender o prazo que os 
clientes estão dispostos a esperar para obter o produto e quanto tempo o fornecedor ne-
cessita para entregar o mesmo, fazendo isso o empresário pode reduzir significativamente 
os custos com estoque e transporte.

Na dimensão Presença 85% (oitenta e cinco por cento) dos empresários não criaram ne-
nhum ponto ou canal de venda diferente dos existentes anteriormente nem estabeleceram 
novas relações com distribuidores para a venda dos seus produtos/serviços, com isso 
deixando de penetrar em outros mercados, perdendo vantagem competitiva em relação ao 
concorrente que tenta estar onde seu público-alvo se encontra.

Na dimensão Ambiência Inovadora 100% (cem por cento) dos entrevistados nunca fizeram 
uso de consultorias ou apoio de entidades como o SEBRAE, SESI, universidade, empresas 
júnior, sindicatos patronais, nem adquiriram informações técnicas ou não, pagando taxas 
ou royalties por invenções patenteadas.

4.3. AGREGAÇÃO DE VALOR AOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS
Através dos questionários aplicados, observa-se que 86% (oitenta e seis por cento) das gráfi-
cas consideram muito importante a gestão do marketing dentro da empresa, mesmo a maio-
ria não possuindo esse setor ou pessoa responsável, como pode ser visualizado no Gráfico 1.
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Gráfi co 1: Importância da gestão do marketing

86%

0%

14%

Fonte: Dados da pesquisa nov. 2012

O gráfico 2 apresenta que grande parte, 71% (setenta e um por cento), das empresas 
analisadas concordam totalmente que conhecem as expectativas dos seus clientes e as 
colocam em prática. Confirmando a teoria de Azevedo (2012) que diz que é fundamental 
conhecer profundamente o cliente, suas vontades, seus hábitos e seus valores para poder 
oferecer o produto/serviço de acordo com cada cliente. Compartilhando também da ideia 
de inovação de Bessant e Ridd (2009) que afirmam que se não mudarmos o que ofere-
cemos (bens e serviços) e como os criamos e ofertamos, correremos o risco de sermos 
superados por outro que ofereça.

Gráfi co 2: Conhece as necessidades dos clientes e as colocam em prática.
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O gráfico 3 demonstra que 57% (cinquenta e sete por cento) dos empresários afirmam que 
monitoram constantemente as necessidades dos seus clientes para melhor atendê-los, 
enquanto  29% (vinte e nove porcento) se consideram indiferentes em relação a esse moni-
toramento constante, acreditam que não há a necessidade dele ser realizado continuamen-
te. Entendimento esse que vai contra a teoria de Azevedo (2012) que afirma que é difícil 
uma empresa conseguir agregar valor sem interagir continuamente com os seus clientes, 
identificando suas verdadeiras carências e anseios. Tal conduta organizacional identificada, 
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fragiliza os respectivos modelos de gestão das gráficas, pois um mecanismo gerador de 
inovação não é ponderado, no âmbito de suas estratégias.

Quando perguntados se realizam pesquisa de mercado para monitorar os concorrentes, 
43% (quarenta e três por cento) concordam com a importância dessa pesquisa, mas dei-
xaram claro que não realizam. 29% (vinte e nove por cento) são indiferentes à realização 
da pesquisa, enquanto 14% (quatorze por cento) discordam ou discordam totalmente da 
importância desse monitoramento da concorrência, pois acham que seu produto/serviço 
é sempre o melhor em relação aos demais existentes no mercado. Esse procedimento de 
monitoramento da concorrência é parte integrante no processo caso a empresa queria ser 
inovadora no ramo em que atua, pois ajuda ao empresário sair na frente ou até mesmo 
copiar práticas que estejam sendo feitas em outras empresas tanto localmente quanto em 
outro Estado, contribuindo para agregação de valor aos seus produtos, pois o cliente pode 
chegar na empresa procurando um determinado produto/serviço e o empresário ter a pos-
sibilidade de oferecer uma coisa diferente do que está acostumado a encontrar no mercado.

Gráfi co 3: Monitoramento constante das necessidades dos seus clientes e dos seus concorrentes.
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 57% (cinquenta e sete por cento) dos empresários concordam totalmente que o cliente 
sempre tem razão em todas as situações possíveis dentro da organização. É interessante as 
empresas sempre buscarem o equilíbrio entre os interesses. Bom negócio, afinal, é sempre 
aquele que funciona bem para os dois lados envolvidos, independentemente de quem está 
mais certo ou com a razão. É importante um bom diálogo entre as partes, pois com certeza 
a solução de um simples problema, que para muitos pode parecer estúpido, pode ser a 
chave para abrir muitas portas e aprimorar as atuais técnicas utilizadas na empresa.

De acordo com os dados do gráfico 4, observa-se que 43% (quarenta e três por cento) 
dos empresários são indiferentes quando questionados a respeito da capacitação dos fun-
cionários para manter a qualidade nas vendas. Tal resultado contradiz o enfoque literário 
de Herrera (2007) que afirma que os processos responsáveis pela agregação de valor são 
preponderantemente, os processos de negociação e serviços, que ocorrem na área de 
vendas, como atendimento, flexibilidade, posicionamento, garantias e ambiente agradável. 
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Contrariando também Drucker (1986) onde afirma que inovação é atribuir novas capacida-
des aos recursos (pessoas ou processos) existentes na empresa, gerando assim riqueza.

Aumentando o percentual para 57% (cinquenta e sete porcento) quando indagados se 
a empresa dispõe de um orçamento anual destinado à qualificação funcional. Isso pode 
mostrar que uma  maioria dos empresários do universo pesquisado não considera im-
portante a capacitação contínua dos funcionários, pois avaliam as atividades executadas 
nesse ramo simples, onde uma vez aprendida não há a necessidade de reciclagem, com 
isso não disponibilizam recursos para qualificá-los. O empresário precisa se conscientizar 
de que por meio da capacitação profissional, o funcionário adquire melhores condições de 
ação e de conhecimento podendo agregar mais valor aos produtos/serviços oferecidos. 
A capacitação protege a empresa da perda de qualidade, da baixa produtividade e da falta 
de habilidade perante as novas tecnologias.  O profissional se sente mais motivado e com 
maior auto-estima. Deve valorizar tal processo não como um custo, mas como um investi-
mento que possibilitará prever e antecipar necessidades e problemas futuros.

Gráfi co 4: Se os funcionários são capacitados e se existe orçamento anual para qualificação funcional.
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O gráfico 5 demonstra que 43% (quarenta e três por cento) dos empresários se compor-
tam indiferente em relação a buscar informações junto aos seus vendedores sobre o com-
portamento dos seus clientes.

Já quando indagados em relação à adoção de práticas de relacionamento ser uma determi-
nação da gestão, 57% (cinquenta e sete por cento) responderam que concordam totalmente.
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Gráfi co 5: Tem informações sobre o comportamento dos seus clientes e as práticas de relacionamento é 
uma determinação da gestão.
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Como se observa no gráfico 6, 71% (setenta um por cento) dos empresários concordam 
totalmente que existe sempre a preocupação para que o cliente perceba o produto como 
ampliado (agregação de valor), corroborando com Shapiro (2009) que diz que é de per-
cepção que tudo depende. A questão é: como alterar a percepção de valor do consumidor? 
Resposta: introduzindo mudanças – materiais ou conceituais – que criem em sua mente 
novos significados, novas visões ou aplicações do produto ou serviço. 

Gráfi co 6: Preocupação em fazer o cliente perceber o produto como ampliado.
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Fonte: Dados da pesquisa nov. 2012.

O gráfico 7 evidencia que a  maioria, 57% (cinquenta e sete por cento), das gráficas res-
pondentes não realizam o procedimento de pós-venda com os seus clientes. Enquanto 
29% (vinte e nove por cento) afirmam realizar o pós venda, pois acreditam que assim 
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podem oferecer um produto/serviço melhor ouvindo o seu cliente após a aquisição/reali-
zação do serviço. Dado esse que confirma alguns dos conceitos de inovação que diz que 
quando existe a realização do pós-venda, amplia-se a capacidade de captar valor a partir 
das interações com os clientes. Situação essa que confirma a opinião defendida por Cruz 
(2012) quando diz que o grau de benefício alcançado como consequência da utilização e 
das experiências vividas com o produto/serviço é que vai fazer o cliente notar o valor agre-
gado ao produto adquirido, tendo em vista que ele sempre irá lembrar-se da empresa caso 
venha precisar adquirir outro produto, já que nessa, ele recebeu algo além do esperado.

Gráfi co 7: Pós-venda.
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Fonte: Dados da pesquisa nov. 2012

Quando solicitado para enumerar de 1 a 5 as respostas na questão 2.13, onde 1 é o mais 
frequente e 5 o menos frequente, para identificar o que eles fazem para satisfazer aos seus 
clientes, foi observado que a variável mais utilizada pelos empresário foi a qualidade do 
produto com 57% (cinquenta e sete por cento), já a rapidez foi a segunda mais empre-
gada com 43% (quarenta e três por cento), a terceira mais enumerada foi a rapidez e o 
preço cada uma com 29% (vinte e nove por cento), enquanto a quarta mais selecionada 
foram qualidade no produto e atendimento de qualidade, cada uma com 29% (vinte e nove 
por cento) e a menos frequente escolhida pelos empresários foi ambiente agradável com 
43% (quarenta e três por cento). Dados esses que confirmam as ideias dos autores Taylor 
(1986, apud TARAPANOFF et al., 2000, p. 93), Cruz (2012), Azevedo (2012) e Herrera 
(2007). Isso mostra que os empresários investigados estão agregando valores defendidos 
pelos autores citados acima inovando continuamente para melhor atender ao seu cliente, 
tentando fazer com que eles não procurem o concorrente.
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Gráfi co 8: Ordem de frequência das variáveis que o empresário faz para satisfazer  aos seus clientes
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De acordo com análise feita acima, no geral, pode-se observar que as indústrias gráficas 
representadas nas pessoas de seus sócios proprietários precisam tirar da cabeça que sua 
empresa é a melhor esquecendo que os concorrentes estão aí no mercado para tentar atrair 
os seus clientes com novidades que eles ainda não implantaram. Precisam ficar atentos 
também em investir na capacitação dos seus funcionários, pois assim eles terão mais 
informações de como o mercado se encontra, podendo penetrar em outros mercados, ge-
rando vantagem competitiva, consequentemente aumentando o faturamento da empresa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mercado tão competitivo em que as organizações estão inseridas, é preciso que elas 
tornem os seus produtos/serviços atraentes aos olhos do seu público-alvo, criando atri-
butos que sejam percebidos naturalmente, como por exemplo, atendimento de qualidade, 
qualidade no produto/serviço, preço compatível com o mercado, rapidez na entrega, dentre 
várias outras variáveis.

Nessa perspectiva, a presente pesquisa apresentou como objetivo investigar como o seg-
mento gráfico se utiliza da inovação para agregar valor aos seus produtos e serviços. 

A maioria das organizações pesquisadas tentam conhecer o máximo as necessidades dos 
seus clientes para poder inovar no produto/serviço oferecido, podendo realmente atender 
ao desejo dos seus clientes, pois se a empresa não fizer isso, o cliente irá procurar quem 
faça e não é desejo do empresário que o cliente procure a concorrência.

Uma quantidade significativa dos entrevistados não investe na capacitação dos seus funcio-
nários não utilizando da inovação para melhorar os serviços oferecidos pela sua empresa.

A maior parte dos empresários considera muito importante a existência de um setor ou pes-
soa responsável pelo marketing da empresa, ao mesmo tempo são poucas que o possuem.
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No que tange à dimensão principal neste paper, constata-se que os empresários desse se-
tor estão sempre preocupados em atender ao máximo as necessidades dos seus clientes, 
agregando valor aos seus produtos e serviços para assim fidelizá-los, fazendo com que 
eles percebam o valor agregado oferecido pela empresa.

As limitações encontradas foram: tamanho da amostra e a forma como a amostra foi cons-
tituída, não sendo possível assim utilizar os resultados encontrados para todas as empre-
sas do ramo.

Sugere-se a expansão da amostra para toda a população de gráficas existentes na cidade 
do Natal, bem como a utilização de métodos de pesquisa mais precisos, de modo a pos-
sibilitar comparações e conclusões fidedignas com a realidade de um maior número de 
empresas.
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RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar a influência dos fatores internos na Capacidade 
Absortiva (ACAP) das pequenas e médias empresas pernambucanas participantes do programa 
ALI (Agentes Locais de Inovação) do SEBRAE. A Capacidade Absortiva (ACAP) foi mensurada 
pelo Grau de Inovação Setorial (GIS) calculado a partir do Radar da Inovação. Para analisar 
a variação na ACAP foram comparados os índices do GIS antes e após a implementação das 
ações propostas pelos ALIs. O framework utilizado para analisar a influência dos fatores internos 
foi operacionalizado pelo modelo DEA (Data Envelopment Analysis). O Capital Social (SOC) apre-
sentou fraca correlação positiva com a Capacidade Absortiva (ACAP). O Capital Empreendedor 
(EMC) também apresentou fraca correlação positiva com a ACAP no subgrupo das empresas 
com os menores índices iniciais de inovação. Os resultados também indicaram que as empresas 
inicialmente pouco dedicadas à inovação tiveram melhor Capacidade Absortiva (ACAP).

Palavras-chave: Capacidade Absortiva (ACAP). Grau de Inovação Setorial (GIS). Radar da Inova-
ção. Agentes Locais de Inovação (ALI).

THE INFLUENCE OF INTERNAL FACTORS ON ABSORPTIVE 
CAPACITY OF SMALL BUSINESSES FROM PERNAMBUCO STATES

Abstract: The purpose of this research is measure the influence of internal factors on Absorptive 
Capacity (ACAP) of small-businesses participants in the Local Agents of Innovation SEBRAE 
program. Absorptive Capacity was measured by GIS. The GIS was calculated from the Innovation 
Radar. To check the variation in ACAP was measured the difference between the contents of the 
GIS prior to and after implementing the actions proposed by Local Agents of Innovation. The fra-
mework used to analyze the influence of internal factors in ACAP was operationalized by DEA mo-
del (Data Envelopment Analysis). The Social Capital (SOC) had a weak positive correlation with 
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the Absorptive Capacity (ACAP). The Entrepreneur Capital (EMC) also showed a weak positive 
correlation with ACAP in the subgroup of firms with lower initial levels of innovation.

Keywords: Absorptive Capacity (ACAP). Sectorial Innovation Degree (GIS). Innovation Radar. Lo-
cal Agents of Innovation (ALI).

1. INTRODUÇÃO
A inovação é uma importante ferramenta para assegurar a competitividade das empresas 
em um cenário marcado por mudanças rápidas e constantes influenciadas em grande parte 
pela revolução tecnológica e informacional. Contudo, ao mesmo tempo em que são confron-
tadas com o desafio de inovar, as empresas podem se deparar com condições internas que 
limitam sua capacidade de inovar, havendo assim, necessidade, de incorporar inputs advin-
dos do ambiente externo aos seus processos de inovação (MACHADO; FRACASSO, 2012).

Deste modo, empresas que têm maior capacidade de reconhecer o valor de uma nova 
informação advinda de fontes externas, de assimilá-la e aplicá-la com fins comerciais com 
base na inovação, tenderão a ser mais proativas, explorando oportunidades existentes no 
ambiente propõe (COHEN; LEVINTHAL, 1990).

A essa capacidade de inovar a partir de inputs externos, Cohen e Levinthal (1990) chama-
ram de Capacidade Absortiva (ACAP). Assim, segundo os autores, quanto maior a capaci-
dade absortiva, maior a capacidade inovativa da empresa. Porém, as condições internas da 
empresa afetam sua capacidade absortiva e consequentemente sua capacidade de inovar.

O presente estudo teve por objetivo medir a influência dos fatores internos na Capacidade 
Absortiva (ACAP) das pequenas e médias empresas pernambucanas participantes do pro-
grama ALI (Agentes Locais de Inovação) do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas).

O Programa ALI é uma iniciativa do SEBRAE em parceria com o CNPq (Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para a promoção da inovação nas 
pequenas empresas.

Para analisar a Capacidade Absortiva (ACAP) das empresas foram comparados os índices 
do Grau de Inovação Setorial (GIS) conforme proposto por Oliveira et al. (2013), antes e 
após a implementação das ações propostas pelos ALIs.  Para se verificar quais aspectos 
internos mais impactaram no processo, foi utilizado o framework proposto por Machado e 
Fracasso (2012), operacionalizado pelo modelo DEA (Data Envelopment Analysis).

Os resultados apontam que existe diferença na Capacidade Absortiva (ACAP) das empresas 
em função de seus índices iniciais de inovação. As empresas que apresentavam os meno-
res índices iniciais de inovação tiveram melhor desempenho inovativo após implantar as 
ações propostas pelos ALIs.

O fator interno que apresentou correlação individual com a Capacidade Absortiva (ACAP) 
foi o Capital Social. O Capital Empreendedor também apresentou correlação positiva com a 
ACAP no subgrupo das empresas com os menores índices iniciais de inovação.
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Também foi possível observar que as empresas da amostra subutilizam os fatores internos 
e têm grande potencial para melhorar o desempenho inovativo.

Este trabalho conceitua inicialmente Capacidade Absortiva (ACAP) e os fatores internos 
que influenciam tal capacidade. Na sequência é apresentada a metodologia de mensuração 
da inovação através do Grau de Inovação Setorial (GIS) calculado a partir do Radar da Ino-
vação. Finalmente são apresentados os resultados e as conclusões do estudo.

2. CAPACIDADE ABSORTIVA
As empresas possuem diferentes capacidades de inovar porque a capacidade de absorver 
conhecimento varia de uma empresa para outra. Além disso, embora existam outros fa-
tores que influenciam o desempenho inovativo, a Capacidade Absortiva (ACAP) pode ser 
um elemento importante para entender as diferenças de aproveitamento assimétrico do 
conhecimento (NIETO; QUEVEDO, 2005; MACHADO; FRACASSO, 2012).

O conceito de Capacidade Absortiva (Absorptive Capacity - ACAP) foi utilizado pela primei-
ra vez por Cohen e Levinthal (1989). Inicialmente os autores cunharam o conceito como 
a habilidade para a identificação, assimilação e exploração do conhecimento do ambiente. 
Posteriormente, o conceito foi expandido para a capacidade da empresa de reconhecer o 
valor de uma nova informação, advinda de fontes externas, de assimilá-la e aplicá-la com 
fins comerciais, de forma estratégica e com base na inovação (COHEN; LEVINTHAL, 1990).

O modelo proposto por Cohen e Levinthal (1990) apresentado na Figura 1 contém três 
dimensões: o reconhecimento do valor da informação externa; a assimilação a partir das 
implicações deste conhecimento; e a aplicação deste conhecimento para desenvolver um 
desempenho inovador ou gerar inovações propriamente.

Figura 1 – Modelo de ACAP Baseado em Cohen e Levinthal (1990).

Reconhecer
o valor

Assimilar Aplicar

Fonte: Machado e Fracasso (2012).

Quanto mais elevados forem os níveis da Capacidade Absortiva (ACAP) mais proativas as 
empresas serão para explorar as oportunidades existentes no ambiente. Por outro lado, as 
organizações que têm uma baixa capacidade de reconhecer e/ou assimilar as informações 
do ambiente, tenderão a ser mais reativas. Assim, desenvolver e manter a Capacidade 
Absortiva (ACAP) é um fator crítico para o sucesso e a sobrevivência de uma empresa no 
longo prazo, porque pode reforçar, complementar, ou reorientar a base de conhecimentos 
organizacionais (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
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A capacidade de absorver uma nova informação depende dos níveis de conhecimento pre-
viamente existentes na empresa, que diz respeito às habilidades básicas e experiências de 
aprendizado. Para que exista a absorção do conhecimento, faz-se necessário reconhecer a 
nova informação como relevante. Neste sentido, quanto mais diverso o background orga-
nizacional, mais robusta a base para absorção de novos conhecimentos (COHEN; LEVIN-
THAL, 1990).

Zahra e George (2002) adotam uma perspectiva mais processual sobre a ACAP e argumen-
tam que a partilha eficaz de conhecimento interno e a integração entre os funcionários são 
parte crítica desta capacidade. De acordo com os autores, a ACAP é um construto multi-
dimensional formado por um conjunto de rotinas e processos organizacionais através dos 
quais as firmas produzem uma capacidade organizacional dinâmica. 

A Figura 2 apresenta a ACAP vista como a combinação de capacidades diferentes e com-
plementares que influenciam a empresa a criar e desenvolver o conhecimento necessário 
para construção de outras capacidades organizacionais que são a base para uma vantagem 
competitiva (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Figura 2 - Modelo de ACAP Baseado em Zahra e George (2002).
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Fonte: Zahra e George (2002).

Conforme expõem Machado e Fracasso (2012), os pesquisadores Todorova e Durisin (2007) 
propuseram mudanças substanciais no modelo de Zahra e George (2002) a partir da com-
paração com o modelo de Cohen e Levinthal (1990) e de diversos estudos empíricos. 

Todorova e Durisin (2007) afirmam que a reconceitualização de Capacidade Absortiva pro-
posta por Zahra e George (2002) como capacidade dinâmica, levanta questões importantes 
sobre as dimensões, antecedentes, contingências e resultados da ACAP. 

Contudo, os autores salientam que há graves ambiguidades e omissões em relação ao 
modelo original de Cohen e Levinthal (1990). Como mostra a Figura 3, os autores sugerem 
uma retomada do modelo original além de algumas alterações no modelo de Zahra e Geor-
ge (2002), entre elas uma nova interpretação para a dimensão “transformação”.
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Figura 3 – Modelo Refinado da ACAP.
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Fonte: Todorova e Durisin (2007).

Todorova e Durisin (2007) afirmam que a transformação do conhecimento não é uma 
consequência da assimilação, mas representa um processo complementar ou alternativo 
desta, já que durante o processo da busca por um novo conhecimento, a empresa pode 
regredir para estruturas de conhecimentos prévios. 

Machado e Fracasso (2012) explicam que quando uma nova ideia se encaixa bem nos 
esquemas cognitivos existentes, ela é apenas ligeiramente alterada para melhor se ajustar 
e, em seguida, incorporada às estruturas cognitivas existentes, somente sendo necessária 
“assimilação”. Já em casos em que novas situações ou ideias não podem realisticamente 
ser alteradas para se adequar às estruturas de conhecimento existentes, o caminho é a 
“transformação”.

Porém, conforme observam Zahra e George (2002) e Jansen et al. (2005), a ACAP é in-
fluenciada pelos fatores internos das empresas. Na próxima seção serão abordados os 
fatores que influenciam a ACAP.

3. FATORES QUE 
INFLUENCIAM A ACAP

Todos os fatores que influenciam a formação da ACAP são denominados antecedentes, ou 
seja, as circunstâncias que devem estar presentes e serem combinadas para que a capaci-
dade se origine (ESPINOSA et al., 2007).

Conforme o conceito de ACAP de Cohen e Levinthal (1990), são necessários estímulos 
externos para que haja inovação. Nesse estudo, o principal estímulo externo é ação dos 
Agentes Locais de Inovação (ALIs) e a consequente participação das empresas no Progra-
ma ALI do SEBRAE. Assim, como todas as empresas tiveram o mesmo estímulo externo, 
os fatores internos poderão explicar uma possível assimetria na Capacidade Absortiva.
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Vega-Jurado et al. (2008) observam que a ACAP é determinada não só pelas atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, mas também por um conjunto de fatores internos, entre eles 
o conhecimento organizacional, a formalização dos procedimentos, regras e instruções 
além dos mecanismos de integração social.

O framework proposto por Machado e Fracasso (2012) indica que os fatores internos que 
devem estar presentes para que a capacidade absortiva se desenvolva são: capital humano, 
capital organizacional, capital social, capital tecnológico, capital físico e capital relacional. 
Porém, para esse estudo as variáveis “Capital Tecnológico” e “Capital Físico” integraram 
uma única variável, o “Capital Estrutural”, devido à proximidade dos conceitos e à estrutura 
de dados coletados pelos ALIs.

Ao framework original proposto por Machado e Fracasso foi adicionado mais um fator 
interno capaz de influenciar sobremaneira a ACAP, o comportamento do empreendedor, o 
qual foi denominado Capital Empreendedor.

3.1. CAPITAL SOCIAL (SOC)
É definido como o conhecimento incorporado no interior da firma, disponível através das 
interações entre indivíduos, grupos de trabalho e suas redes de relacionamentos, de forma 
coletiva, mas sem a formalidade e a rigidez do capital organizacional (MACHADO; FRACAS-
SO, 2012; SUBRAMANIAM; YOUNDT, 2005; VEGA-JURADO et al., 2008).

O contato direto entre os funcionários de diferentes departamentos e unidades deve con-
duzir a uma transferência mais eficiente do conhecimento e aponta uma capacidade maior 
de absorção (SCHIMIDT, 2005). Estes fatores são denominados muitas vezes de mecanis-
mos de integração social e são utilizados pela empresa para facilitar o compartilhamento e 
difusão do conhecimento na organização. Para Zahra e George (2002) estes mecanismos 
sugerem o compartilhamento do conhecimento relevante entre os membros da firma e 
podem facilitar a superação das barreiras deste processo.

Jansen et al. (2005) observam que as capacidades de socialização são positivamente re-
lacionadas às capacidades de transformação e exploração do conhecimento. Em especial 
a densidade de ligações entre os membros da organização, que inclui confiança e coo-
peração, facilita a transformação e exploração de conhecimento. Fosfuri e Tribo (2008) 
verificaram que aquisição e assimilação também são influenciadas por estes mecanismos.

3.2. CAPITAL HUMANO (HUC)
O Capital Humano está relacionado ao conhecimento tácito ou explícito que possuem os 
empregados, bem como a sua capacidade de gerar conhecimento útil para a empresa, e 
inclui, por exemplo, valores individuais, comportamentos e atitudes; educação e formação; 
experiências e habilidades, o know-how (MARTIN-DE-CASTRO et al., 2011; MACHADO; 
FRACASSO, 2012).

Conforme observam Bolívar-Ramos et al. (2013), o conhecimento constitui um dos prin-
cipais recursos organizacionais para gerar vantagens competitivas e ajuda as empresas a 
melhorar seu desempenho.



73

A natureza cumulativa do conhecimento também pode estar relacionada ao nível de educa-
ção e experiência dos funcionários. Quanto mais educação e formação um funcionário re-
cebe, maior será a sua capacidade individual para assimilar e utilizar novos conhecimentos 
(SCHIMIDT, 2005; VEGA-JURADO et al., 2008). 

A capacidade de uma empresa para acessar conhecimento externo também depende da 
existência de um número suficiente de especialistas, técnicos qualificados, cientistas e 
engenheiros (DAGHFOUS, 2004; SCHIMIDT, 2005; AHLIN et al., 2012).

3.3. CAPITAL ESTRUTURAL (STC)
Neste trabalho, o capital estrutural é a combinação do capital físico e o capital tecnológico, 
pois conforme argumentam Machado e Fracasso (2012), o Capital Estrutural é possuído 
e gerido pela empresa. Refere-se à combinação de conhecimentos diretamente ligados ao 
desenvolvimento das atividades e funções do sistema técnico da organização, bem como 
o avanço da base de conhecimento organizacional necessário para desenvolver futuras 
inovações tecnológicas de produtos e serviços. 

O domínio de competências ligadas à Tecnologias da Informação e o uso desta em tarefas 
interdependentes afeta positivamente a Capacidade de Absorção (ACAP), que por sua vez 
incrementa o desempenho organizacional (BOLÍVAR-RAMOS et al., 2013).

O Capital Estrutural (STC) inclui pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura tecnológica 
como a compra de tecnologia, bem como a informação e infraestrutura de telecomuni-
cações. Inclui também propriedade intelectual e industrial, segredos comerciais, marcas 
registradas, licenças (BOLÍVAR-RAMOS et al., 2013; FOSFURI; TRIBO, 2008; MARTIN-DE-
-CASTRO et al., 2011).

3.4. CAPITAL RELACIONAL (REC)
Este capital surge de processos de relacionamento que a empresa mantém com agentes 
externos que a rodeiam (HSU; FANG, 2009) e reúne os ativos intangíveis que uma empresa 
obtém quando mantém relações de sucesso com os agentes do seu ambiente, como clien-
tes, fornecedores ou aliados. Portanto, refere-se à criação, manutenção e desenvolvimento 
dessas relações (MACHADO; FRACASSO, 2012).

Conforme estudo empírico realizado por Ahlin et al. (2014), a rede de relacionamentos 
(network) de uma empresa apresenta correlação com sua Capacidade Abortiva e os conse-
quentes resultados em inovação. 

Fosfuri e Tribo (2008) comprovaram que as empresas que estão envolvidas em parcerias e 
transações baseadas em Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvem uma forte capacidade 
de compreender e assimilar os fluxos de conhecimento relativos ao ambiente externo.

3.5. CAPITAL ORGANIZACIONAL (ORC)
É o resultado da combinação de ativos intangíveis de natureza tácita e explícita, formal 
e informal, que de forma eficiente dão estrutura e coesão organizacional para diferentes 
atividades e processos de negócios desenvolvidos na empresa (MARTIN-DE-CASTRO et 
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al., 2011). Ainda segundo os autores, também inclui os valores, as atitudes e a cultura 
organizacionais.

Os processos de comunicação e a gestão recursos humanos têm implicações importantes 
para a ACAP, ou seja, são as ferramentas e práticas de gestão do conhecimento selecionadas 
pela gerência, que permitem o desenvolvimento de competências e uma maior eficiência de 
assimilação e transformação do conhecimento (DAGHFOUS, 2004;  ESPINOSA et al., 2007).

3.6. CAPITAL EMPREENDEDOR (EMC)
Conforme observam Schmidt e Bohnenberger (2009), é possível obervar a relação entre 
o perfil empreendedor e desempenho organizacional. Os autores afirmam que uma vez 
observado que determinadas características empreendedoras estão associadas ao desem-
penho das organizações, poderiam ser orientados esforços no sentido de promovê-las 
de forma mais consistente. Com base em uma extensa revisão da literatura, os autores 
identificaram as seguintes características atitudinais dos empreendedores: autoeficácia, 
capacidade de assumir riscos calculados, planejador, detecta oportunidades, persistência, 
sociável, inovação e liderança.

Lopes e Souza (2005) agruparam as características do comportamento empreendedor em 
três dimensões: a de realização, composta por busca de oportunidades, iniciativa, persis-
tência, aceitação de riscos e comprometimento; a de planejamento, composta por estabe-
lecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento, e, por fim, a 
dimensão poder, composta por persuasão, estabelecimento de redes de contato, liderança, 
independência e autoconfiança. 

Para Fillion (1999), o comportamento empreendedor é definido pela criatividade e pela 
capacidade de estabelecer e atingir objetivos consistentes com ambiente. Um empreende-
dor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócio e a tomar 
decisões moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar 
um papel empreendedor.

Ahlin et al. (2012) afirmam que a performance em inovação de uma empresa está dire-
tamente relacionada às características individuais do empreendedor. Para os autores, o 
desempenho inovativo é influenciado pela habilidade do empreendedor em compreender 
as informações do mercado por sua capacidade de assumir um papel ativo para iniciar um 
processo de mudança.

4. MENSURANDO A INOVAÇÃO
A relevância da inovação no desenvolvimento de uma nação, cidade ou empresa é indiscu-
tível, assim, a forma de mensurar inovação também é muito importante. Porém, conforme 
observam Oliveira et al. (2013), uma grande dificuldade é estabelecer um procedimento de 
medição e definir um processo da inovação.

Uma forma de gerar a inovação é através da holística proposta por Schumpeter (1984) de 
modo a definir dimensões para a inovação. Segundo o autor, a inovação pode surgir sob a 
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dimensão de um novo produto, novo processo, pela procura de novos mercados, desen-
volvimento de novas fontes de matéria-prima ou novas estruturas de mercado.

Além das quatro dimensões apresentadas por Schumpeter (1984), Sawhney et al. (2006) 
propõem adicionar mais oito dimensões: Plataforma, Marca, Soluções, Relacionamento, 
Agregação de Valor, Organização, Cadeia de Fornecimento e Rede – criando uma ferramen-
ta denominada Radar da Inovação que relaciona as dimensões pelas quais uma empresa 
pode procurar caminhos para inovar. 

Bachmann e Destefani (2008) acrescentaram às 12 dimensões de Sawhney et al. (2006) o 
conceito de ambiente propício à inovação.

No Quadro 1 são apresentadas as dimensões da inovação proposta por Sawhney et al. 
(2006) complementadas por Bachmann e Destefani (2008).

Quadro 1 – Definição das Dimensões da Inovação (Radar da Inovação).

Dimensão Defi nição

Oferta Desenvolvimento de produtos com características inovadoras.

Processos
Redesenho dos processos produtivos de modo a permitir incremento de eficiência 
operacional.

Clientes Identificar necessidades dos clientes, ou novos nichos de mercado.

Praça Identificar novas formas de comercialização e/ou distribuição.

Plataforma
Relaciona-se com a adaptabilidade do sistema de produção face à diversidade de 
produtos demandados.

Marca Formas de como as empresas transmitem aos clientes os seus valores.

Soluções Sistemas ou mecanismos para simplificar as dificuldades do cliente.

Relacionamento Relaciona-se com a experiência do cliente com a empresa.

Agregação de Valor Melhorar a forma de captar o valor dos produtos percebidos por cliente e fornecedores.

Organização Melhorar a estrutura da empresa.

Cadeia de Fornecimento Incrementar a logística com os fornecedores e clientes, seja interno ou externo.

Rede Comunicação entre os elos da cadeia de fornecimento.

Ambiência Inovadora
Relaciona-se com os profissionais que compõem a empresa e que colaboram com a 
cultura da inovação.

Fonte: Oliveira et al. (2013).

Porém, conforme explicam Oliveira et al. (2013), ao utilizar a média aritmética das di-
mensões, o Radar da Inovação não considera a heterogeneidade de cada setor, o que cria 
distorções e dificuldades para comparações. A solução apontada pelos autores é utilizar 
o Grau de Inovação Setorial (GIS) para uma análise intersetorial aplicada às Micro e Pe-
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quenas Empresas (MPEs) e propõem um modelo de identificação de potencialidades de 
dimensões de inovação das MPEs advindas de diferentes setores.

5. METODOLOGIA
Os dados dessa pesquisa foram colhidos pelos Agentes Locais de Inovação (ALIs) direta-
mente nas MPEs através de entrevistas com os proprietários, análises de documentos e 
observação direta.

A amostra é composta por 61 MPEs brasileiras do Estado de Pernambuco, sendo 4 da 
capital e região metropolitana e 57 do interior.

Os fatores internos ou “capitais”, conforme terminologia utilizada nesse estudo, foram men-
surados a partir da média de seus componentes. O Quadro 2 apresenta a quantidade de 
componentes que integram cada um dos capitais e fornece um exemplo dos componentes.

Quadro 2 – Composição dos Fatores Internos.

Capital No de 
componentes Exemplo

Social 4
A empresa mantém as condições de implementação das inovações e faz a 
divulgação junto às partes interessadas?

Humano 6 Qual o percentual de colaboradores que se dedicam à inovação na empresa?

Estrutural 7 Qual o percentual da receita anual investido em inovação?

Relacional 9 As necessidades e expectativas dos clientes são conhecidas?

Organizacional 15 A missão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?

Empreendedor 30
Busco toda e qualquer informação disponível no mercado para utilizar em 
minha empresa

Os componentes dos fatores internos, ou capitais, variam em um escala de 1 a 4, onde “1” 
é “pouco relevante” e “4”, “muito relevante”. Para o Capital Empreendedor, a escala tam-
bém varia de 1 a 4, onde “1” representa “raramente acontece” e “4”, “sempre acontece”. 

A medida inicial, R0, foi efetuada no momento da adesão da empresa ao programa ALI. A 
segunda medida, R1, foi realizada após a implementação de, pelo menos, três ações pro-
postas pelo ALI e a terceira medida, R2, após a implementação de, pelo menos, mais três 
ações propostas.

Para verificar se houve variação na ACAP, foi efetuada a diferença entre os índices do GIS 
antes e após a implementação das ações propostas pelos ALIs. O GIS é calculado a partir 
do Radar da Inovação segundo metodologia proposta por Oliveira et al. (2013) demonstra-
do na equação 1:

GIS = ∑  p
k
 D

Mk

13

K=1
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Onde Dik é o valor da dimensão da inovação k para a empresa i, DiM é o valor da dimensão 
da inovação k para o setor. Já o peso das dimensões da inovação pk é obtido pelo seguinte 
modelo de otimização:

Max =  ∑  p
k
 D

Mk

13

k=1

Sujeito a:  ∑  p
k
 =1

13

k=1

Pk ≥ 0,05 k.

Onde DMk é o valor da dimensão da inovação k para o setor M e o peso das dimensões da 
inovação pk é obtido pelo modelo de otimização declarado em (2).

Para verificar quais aspectos internos mais impactaram na ACAP foi utilizado o framework 
proposto por Machado e Fracasso (2012) operacionalizado pelo modelo DEA (Data Enve-
lopment Analysis). O modelo de otimização utilizado foi o retorno de escala variável com 
ênfase na minimização de inputs.

O modelo DEA foi utilizado porque, além de analisar a relação inputs/outputs, é possível 
analisar a eficiência na utilização dos recursos (inputs) em função dos resultados alcança-
dos (outputs).

Os seis inputs foram os fatores internos (capitais) e os dois outputs foram as variações 
do GIS (R1 – R0) e (R2 – R1), acrescidas de um para evitar valores negativos. O índice de 
variação “iGIS” foi utilizado para verificar se há correlação entre os avanços no GIS e os 
fatores internos.

6. RESULTADOS
A análise foi realizada com os fatores internos sugeridos por Machado e Fracasso (2012) 
com duas alterações. O “Capital Tecnológico” e o “Capital Físico” integraram uma única 
variável, o “Capital Estrutural” (STC), devido à proximidade dos conceitos e à estrutura 
de dados coletados pelos ALIs. Além disso, ao framework original foi adicionado mais um 
fator interno capaz de influenciar a ACAP, o comportamento do empreendedor, o qual foi 
nomeado de Capital Empreendedor (EMC).

A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com o nível inicial do GIS. O ponto de 
corte foi a média do GIS no instante inicial (R0). O extrato “R0 abaixo da média” ficou com 
29 empresas e o extrato “R0 acima da média” ficou com 32.

A Tabela 1 apresenta a média dos valores dos fatores internos (HUC, ORC, SOC, STC, REC, 
EMC), as médias do GIS nos instantes R0, R1 e R2, as médias das variações do GIS e o iGIS, 
Índice Geral de Variação do GIS.
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Tabela 1 – Resultados.

HUC ORC SOC STC REC EMC R0 R1 R2 (R1-R0)+1 (R2-R1)+1 R2-R0 iGIS

Todas 1,52 2,00 2,00 1,95 2,09 3,20 2,85 3,14 3,49 1,29 1,35 0,65 27%

R
0
<2,85 1,45 1,82 1,98 1,80 1,90 3,22 2,21 2,79 3,10 1,58 1,31 0,89 44%

R
0
>2,85 1,58 2,16 2,02 2,09 2,27 3,19 3,43 3,46 3,85 1,04 1.39 0,43 13%

Os resultados iniciais indicam que existem diferenças na Capacidade de Absorção (ACAP) 
nas empresas em função de seu estado inicial de inovação medido pelo Radar da Inovação 
ajustado pelo GIS.

É possível observar que a média do iGIS das empresas do extrato “R0 menor que a média” 
é 44%, ao passo que a média do iGIS das empresas do extrato “R0 maior que a média” é 
13%. Ou seja, as empresas que tinham os menores índices iniciais de inovação tiveram 
melhora nos índices superior às demais empresas, sugerindo que esse grupo de empresas 
teve uma melhor Capacidade Absortiva (ACAP).

Os dados apresentados na Tabela 2, advindos das análises do modelo DEA, indicam que, 
quando analisados em um único grupo, nenhum fator interno apresenta correlação com as 
variações do GIS, exceto o Capital Social (SOC) que apresentou fraca correlação positiva 
com a variação do GIS de R1 para R2. Ou seja, há pouca evidência da influência dos fatores 
internos individualmente sobre a ACAP.

Tabela 2 – Correlação entre os fatores internos e as variações do GIS.

Todas as empresas R0 abaixo da média R0 acima da média

(R1 – R0)+1 (R2 – R1)+1 (R1 – R0)+1 (R2 – R1)+1 (R1 – R0)+1 (R2 – R1)+1

HUC -0,05 -0,08 -0,36 0,06 0,22 -0,21

ORC -0,06 -0,03 -0,22 0,37 0,35 -0,41

SOC 0,12 0,27 -0,10 0,43 0,32 0,11

STC -0,09 0,02 0,13 0,17 0,29 -040

REC -0,03 0.17 -0,21 -0,01 0,49 -0,44

EMC 0,23 0,01 0,26 0,08 0,24 -0,07

Porém, quando a análise é realizada separadamente nos extratos “R0 abaixo da média” e “R0 
acima da média”, é possível observar outras correlações conforme destaques na Tabela 3.

No extrato “R0 abaixo da média” observa-se fraca correlação negativa (-36%) entre o Capital 
Humano (HUC) e a variação no GIS de R0 para R1, fraca correlação positiva (26%) entre o 
Capital Empreendedor (EMC) e a variação no GIS de R0 para R1, fraca correlação positiva 
(37%) entre o Capital Organizacional (ORC) e a variação no GIS de R1 para R2 e, finalmente, 
fraca correlação positiva (43%) entre o Capital Social (SOC) e a variação no GIS de R1 para R2.

Ou seja, para as empresas que apresentavam baixos índices de inovação no início do pro-
cesso (R0 abaixo da média), mesmo sendo fraca a correlação, a única influência positiva 
após a implementação das três primeiras ações propostas pelos ALIs (R1 – R0), é o Capital 
Empreendedor, o comportamento individual do empreendedor.
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No segundo momento, após a implementação do segundo grupo de ações propostas pelos 
ALIs, os Capitais Organizacional (ORC) e Social (SOC) destacaram-se, mesmo que, com 
fraca correlação positiva, 37% e 43%, respectivamente.

Já no extrato “R0 acima da média” observa-se que a variação no GIS de R0 para R1 man-
tém fraca correlação positiva com os Capitais Organizacional (ORC) 35%, Social (SOC) 
32% e Estrutural (STC) 29% e correlação positiva fraca a moderada (49%) com o Capital 
Relacional (REC).

Contudo, ainda no extrato “R0 acima da média”, a variação no GIS de R1 para R2 mantém 
fraca correlação negativa com os Capitais Organizacional (-41%), Estrutural (-40%) e Re-
lacional (-44%).

Ou seja, para o grupo de empresas, que apresentavam os maiores índices de inovação no 
início do processo (R0 acima da média), os Capitais mais importantes para implementação 
das primeiras ações propostas pelos ALIs foram o Organizacional (ORC), o Social (SOC), o 
Estrutural (STC) e o Relacional (REC).

Já para a continuidade do processo e implementação das demais ações sugeridas pelos 
ALIs, o destaque é para as correlações negativas entre os fatores internos e as variações 
no GIS, o que sugere que essas empresas subutilizam ou desperdiçam seus os fatores 
internos e, existe possibilidade de melhorar o desempenho inovativo.

A Tabela 3 apresenta a correlação dos inputs (Fatores Internos ou Capitais) e outputs (Va-
riações no GIS) com a eficiência na utilização dos recursos no modelo DEA.

Tabela 3 – Correlação entre Inputs, Outputs e Eficiência.

Efi ciência

Todas as empresas R0 abaixo da média R0 acima da média

HUC -0,56 -0,05 -0,60

ORC -0,67 -0,41 -0,60

SOC -0,35 -0,27 -0,38

STC -0,51 -0,54 -0,56

REC -0,70 -0,73 -0,45

EMC -0,14 0 -0,25

(R
1
 – R

0
)+1 -0,04 0,31 -0,09

(R
2
 – R

1
)+1 0,27 0,08 0,22

Quando todas as empresas são analisadas em conjunto no modelo DEA, todos os fatores 
internos apresentam correlação negativa com a eficiência, exceto o Capital Empreendedor 
(EMC) que não apresenta correlação com a eficiência. O Capital Social (SOC) apresenta fra-
ca correlação negativa (-35%) e os demais capitais apresentam correlação negativa mode-
rada. Capital Humano (HUC) -56%, Capital Organizacional (ORC) -67%, Capital Estrutural 
(STC) -51% e Capital Relacional (REC) -70%.

Os únicos fatores internos que não apresentam correlação com a eficiência foram o Capital 
Humano (HUC) e o Capital Empreendedor (EMC) no extrato “R0 abaixo da média”.
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As correlações negativas também ocorrem quando as empresas são analisadas nos dois 
subgrupos em função do índice inicial de inovação (R0). Tal fato pode evidenciar que as 
empresas dispõem de fatores internos em níveis acima do necessário para o desempenho 
em inovação alcançado por elas. Ou seja, existem condições para melhorar o desempenho 
em inovação.

Porém, para as empresas do extrato “R0 abaixo da média”, houve fraca correlação positiva 
entre a variação inicial no GIS (R1 – R0) e a eficiência, o que sugere que a implementação 
do primeiro grupo de ações propostas pelos ALIs gera os melhores resultados mas que 
também existem condições para melhorar o desempenho em inovação.

A Tabela 4 apresentadas as correlações entre os fatores internos e a variação total no GIS 
(iGIS) obtidos pelo teste de correlação de Pearson.

Tabela 4 – Correlação entre os Fatores Internos e o iGIS.

iGIS

Todas as empresas R0 abaixo da média R0 acima da 
média

Capital Humano -0,09 0,03 0,05

Capital Organizacional -0,17 0.08 0,04

Capital Social 0,29 0,40 0,44

Capital Estrutural -0,32 -0,13 0,01

Capital Relacional -0,35 -0,37 0,18

Capital Empreendedor 0,31 0,40 0,24

O Capital Social (SOC) é o único a apresentar correlação positiva com o iGIS nas três aná-
lises. Essa correlação, mesmo sendo fraca (29%, 40% e 44%), indica que existe influência 
deste fator interno na ACAP. 

Ou seja, o conhecimento incorporado no interior da firma, disponível através das inte-
rações entre indivíduos, grupos de trabalho e suas redes de relacionamentos, o contato 
direto entre os funcionários de diferentes departamentos e unidades deve conduzir a uma 
transferência mais eficiente do conhecimento e aponta uma capacidade maior de absorção 
(SCHIMIDT, 2005; SUBRAMANIAM; YOUNDT, 2005; MACHADO; FRACASSO 2012). 

Além disso, como afirmam Zahra e George (2002) os mecanismos de integração social 
facilitam o compartilhamento e difusão do conhecimento na organização e afetam positi-
vamente a ACAP.

O Capital Relacional (REC) apresentou fraca correlação negativa no extrato “R0 abaixo da 
média” (-37%) e na análise com todas as empresas (-35%), sugerindo que esse fator in-
terno poderia ser melhor utilizado pelas empresas.

Já o Capital Empreendedor (EMC) apresentou fraca correlação positiva no extrato “R0 abai-
xo da média” (40%) e na análise com todas as empresas (31%), sugerindo que o compor-
tamento do empreendedor também influencia a Capacidade Absortiva (ACAP), principal-
mente nas empresas com baixos índices iniciais de inovação.
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A Tabela 5 apresenta as médias das melhorias potenciais (Potential Improvements) das 
empresas calculadas pelo modelo DEA e reforça que existe possibilidade de melhoria na 
utilização dos fatores internos.

Tabela 5 – Melhorias Potenciais.

HUC ORC SOC STC REC EMC (R1 – R0)+1 (R2 – R1)+1

Todas as empresas -17,44 -24,31 -17,08 -16,57 -23,62 -11,16 18,44 9,26

R
0
 abaixo da média -11,54 -17,09 -14,90 -14,71 -19,16 -9,04 12,61 8,64

R
0
 acima da média -32,84 -33,99 -11,55 -16,52 -14,99 -5,73 6,15 16,20

Os índices negativos de todos os Capitais indicam que todos os fatores internos foram 
subutilizados para os resultados alcançados pelas empresas.

É possível observar que as empresas do extrato “R0 abaixo da média”, mesmo tendo apre-
sentado o melhor desempenho após a implementação do primeiro grupo de ações propos-
tas pelos ALIs, ainda apresentam 12,61% de melhoria potencial no desempenho inovativo.

De modo semelhante, as empresas do extrato “R0 acima da média”, mesmo tendo apre-
sentado o melhor desempenho após a implementação do segundo grupo de ações, ainda 
apresentam 16,20% de melhoria potencial no desempenho inovativo.

A tabela 6 apresenta as médias dos fatores internos das empresas quando divididas nos 
dois subgrupos em função dos valores de R0.

As médias gerais dos fatores internos evidenciam que o Capital Humano (HUC) obteve o 
menor score nas empresas do extrato “R0 abaixo da média” onde também foi observada 
a maior média dos fatores internos, que foi alcançada pelo Capital Empreendedor (EMC).

Tabela 6 – Médias dos Fatores Internos.

Capital 
Humano

Capital 
Organizacional

Capital 
Social

Capital 
Estrutural

Capital 
Relacional

Capital 
Empreendedor

R
0
 abaixo da 

média
1,45 1,82 1,98 1,80 1,90 3,22

R
0
 acima da 

média
1,58 2,16 2,02 2,09 2,27 3,19

Também é possível observar que as empresas do extrato “R0 acima da média” também 
obtiveram os melhores resultados nas médias dos fatores internos, com exceção do Ca-
pital Empreendedor (EMC), onde os valores foram praticamente iguais (3,19 e 3,22). Tal 
fato pode evidenciar que melhores scores nos fatores internos estão relacionados com os 
melhores índices iniciais de inovação. Ou seja, as empresas apresentaram os melhores 
índices iniciais de inovação porque possuíam os melhores scores nos fatores internos. 

Porém, conforme demonstrado, mesmo com as melhores médias dos fatores internos, as 
empresas do extrato “R0 acima da média” obtiveram os menores índices de variação geral 
do GIS, ou seja, menor iGIS.



82

Ano 4, nº 1, ago.2014 - jan.2015 - ISSN 2236-8760

7. CONCLUSÃO
O presente estudo analisou a influência dos fatores internos na Capacidade Absortiva 
(ACAP) de 61 PMEs pernambucanas. Machado e Fracasso (2012) propõem que os fatores 
internos influenciam positivamente a ACAP. Esta proposição é confirmada em partes, pois 
foi possível observar que, após o estímulo externo comum a todas as empresas, cons-
tituído pela consultoria promovida pelo SEBRAE através do programa ALI, as empresas 
obtiveram, em média, variação positiva de 27% no desempenho inovativo, apresentando 
diferentes níveis de assimilação que levaram a diferentes níveis de desempenho inovativo.

Essa assimetria no desempenho inovativo é explicada em grande parte pelos fatores inter-
nos das empresas. Vega-Jurado et al. (2008) observam que a ACAP é determinada não só 
pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também por um conjunto de fatores 
internos. Machado e Fracasso (2012) propõem também que os Capitais que compõem os 
Fatores Internos influenciam de maneira diferente nas dimensões da ACAP.

Porém, outros fatores também podem ajudar a explicar as diferenças como a natureza dos 
produtos e serviços comercializados pelas empresas, a sazonalidade de alguns itens, o 
setor da economia ao qual pertencem as empresas, a região que está localizada.

O Capital Social (SOC) apresentou fraca correlação positiva com a Capacidade Absortiva 
(ACAP). Ou seja, o conhecimento incorporado no interior da firma, disponível através das 
interações entre indivíduos, grupos de trabalho e suas redes de relacionamentos, o contato 
direto entre os funcionários de diferentes departamentos e unidades leva a uma transfe-
rência mais eficiente do conhecimento e influencia positivamente a capacidade de absorver 
as informações advindas do ambiente (SCHIMIDT, 2005; SUBRAMANIAM; YOUNDT, 2005; 
MACHADO; FRACASSO 2012). 

Além disso, como afirmam Zahra e George (2002) os mecanismos de integração social 
facilitam o compartilhamento e difusão do conhecimento na organização e afetam positi-
vamente a ACAP.

O Capital Empreendedor também apresentou fraca correlação positiva com a ACAP no 
subgrupo das empresas com os menores índices iniciais de inovação. Tal constatação 
revela que, nas empresas pouco dedicadas à inovação, independente dos fatores que defi-
nem essa realidade organizacional, o comportamento do empreendedor, suas característi-
cas pessoas, suas crenças e métodos de trabalho influenciam positivamente a capacidade 
abortiva da empresa.

Conforme explicam Ahlin et al. (2012), a performance em inovação de uma empresa está 
diretamente relacionada às características individuais do empreendedor. Para os autores, 
o desempenho inovativo é influenciado pela habilidade do empreendedor em compreender 
as informações do mercado por sua capacidade de assumir um papel ativo para iniciar um 
processo de mudança.  

Os resultados indicam que, para amostra estudada, os fatores internos isoladamente expli-
cam apenas uma pequena fração da variação da Capacidade Absortiva (ACAP) e do desem-
penho inovativo. Tal fato sugere que é a combinação dos fatores internos que influencia 
positivamente a ACAP e não simplesmente os fatores internos isoladamente.
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As empresas que obtiveram os maiores avanços na ACAP eram inicialmente pouco de-
dicadas à inovação. Considerando-se que as ações iniciais propostas pelos ALIs são de 
caráter incremental, conforme prevê o escopo do programa, conclui-se que empresas com 
baixos índices de inovação respondem melhor às inovações incrementais Porém, para as 
empresas que já apresentam algum esforço inovativo, melhores resultados podem vir a ser 
conseguidos com ações de inovação mais radicais. 

Também foi possível observar que as empresas da amostra subutilizam os fatores internos 
e têm grande potencial de melhora no desempenho inovativo 

Para estudos futuros, sugere-se ampliar a amostra combinando empresas de diversos 
setores da economia e de diferentes regiões do país e outros países. É possível também 
incluir novos fatores internos não contemplados nesse estudo ou reorganizá-los de modo 
a estudar a influência da combinação dos fatores internos sobre a ACAP. Outra sugestão é 
analisar os processos internos ACAP e os impactos de inovações radicais.
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RESUMO: O desenvolvimento das práticas de governança corporativa alavancou a prática de 
gerenciamento de riscos, visto que empreendedores devem gerenciar adequadamente as opor-
tunidades e ameaças as suas estratégias de negócios, para que possam maximizar o valor de 
seus empreendimentos a seus acionistas. Esse desafio é ainda maior quando as empresas atu-
am em âmbito internacional. Neste artigo, abordar-se-ão os riscos financeiros que desafiam em-
preendedores de empresas com atuação internacional, e serão analisadas as estratégias para 
gerenciamento dessas exposições citadas na literatura. Como metodologia de pesquisa, adotou-
-se o estudo prático com base em formulários de referência divulgados por empresas de grupos 
diferenciados de governança corporativa da BM&F BOVESPA, dos setores de bens industriais, 
materiais de transporte e equipamentos elétricos. Como resultado, verificou-se que, apesar do 
avanço já alcançado, ainda há oportunidades de melhoria nas práticas de divulgação de riscos e 
metodologias de tratamento por parte de empresas de capital aberto brasileiras.

Palavras-chave: Conceitos de Riscos. Gerenciamento de Riscos Financeiros. Modelos de Gestão 
de Riscos. Governança Corporativa. Operações Internacionais.

RISK MANAGEMENT FINANCIAL VENTURES 
WITH INTERNATIONAL ACTION

ABSTRACT: The development of corporate governance practices leveraged the practice of risk ma-
nagement, as entrepreneurs must properly manage the opportunities and threats to their business 
strategies so that they can maximize the value of their businesses to shareholders. This challenge 
is even greater when the companies operate internationally. In this article we will address the 
financial risks that challenge entrepreneurs of companies with international operations and stra-
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tegies for management of these exposures reported in the literature. As a research methodology, 
we adopted the case study based on reference forms disclosed by companies of different groups 
of corporate governance BMF & BOVESPA sectors of industrial goods, transport equipment and 
electrical equipment. As a result, it was found that, despite the progress already achieved, there 
are still opportunities to improve disclosure practices in risk and treatment methodologies by pu-
blicly traded companies in Brazil.

Keywords: Concepts of Risk. Business Risk Management. Financial Risk Management Business 
Risk. Management Corporate Governance. International Operations.

1.  INTRODUÇÃO
O risco faz parte da natureza do capitalismo. Contudo, ainda que ele seja inerente a toda e 
qualquer atividade empresarial, a volatilidade econômica iniciada em 2008, nos EUA, e que 
ainda perdura, hoje centrada na União Europeia, tem tornado empreendedores e, sobretudo, 
investidores, cada vez menos afeitos ao risco Segundo dados da Bloomberg, em maio/2008 
a soma das ações negociadas nas 52 Bolsas de Valores ao redor do globo valia US$ 57 
trilhões. Em 2013, 5 anos depois, esse montante é de US$ 47 trilhões (DELOITTE, 2013).

Nesse contexto, os empreendedores vêm sendo desafiados a aplicar novas formas de ges-
tão visando à necessidade de maior transparência e gerenciamento de fatos adversos à 
estratégia das organizações. 

Dessa forma, a prática de gestão de riscos corporativos, que no passado focava a área 
financeira através do dilema risco versus retorno, ganhou maior importância. Essa prática 
passou por revisões constantes, visto que as organizações estão expostas a outros tipos 
de riscos, cujas origens não são estritamente financeiras, e deve merecer uma gestão 
igualmente importante (PADOVEZE, 2010).

Esse cenário é reforçado por Manab e Ghazali (2013), os quais destacam que a desintegra-
ção do gerenciamento tradicional de riscos, a influência de fatores internos e externos nos 
riscos de negócio, bem como o rápido crescimento das economias, vêm levando a maior 
exigência de um sistema efetivo de Gerenciamento de Riscos, na maioria dos países. 

Nesta linha, Soin e Collier (2013) destacam que a percepção de risco está crescendo e 
boas práticas de gestão estão cada vez mais organizadas em torno do risco ampliando 
seu foco para além das áreas de Saúde e Segurança, Seguros e Gestão de Crédito e o tra-
tamento restrito em Finanças (incluindo cálculos do valor em risco e o uso de derivados) 
e pela Contabilidade (especialmente o foco na divulgação de demonstrações financeiras). 
Isto se deve principalmente a três fatores: 1º ao aumento de interesse em governança cor-
porativa; 2º à tendência regulatória em todo o mundo e 3º pela ampliação dos escândalos 
de corrupção na mídia.

Lemeira et al. (2013) reforçam as contribuições dessa prática, afirmando a possibilidade da 
realização de uma conexão direta de boas ações de sustentabilidade, melhor performance, 
adequando controle de riscos e geração de valor no mercado brasileiro de capitais. 

Hoyt e Liebenberg (2011) também versam sobre os benefícios do gerenciamento de riscos 
corporativos que são abordados de forma crescente por acadêmicos e analistas das indús-
trias: diminuição da volatilidade dos lucros e valor das ações, redução de custos de capital, 
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aumento da eficiência de capital, isso fará com que se criem sinergias entre diferentes 
atividades de gestão de riscos.

Dentro desse contexto, este artigo objetiva demonstrar as exposições que aumentam a 
complexidade de empreendedores de empresas brasileiras com operações internacio-
nais, bem como modelos para gerenciamento efetivo desses riscos, de modo a agregar 
valor às organizações. 

Adicionalmente, apresentar-se-á um estudo prático baseado nos formulários de referência 
apresentados por empresas de capital aberto na BM&F BOVESPA, sobre fatores de riscos 
que expõem estas empresas.

Como resultado, espera-se contribuir para que empreendedores de empresas brasileiras 
possam aprimorar seu entendimento sobre gestão de riscos, mais especificamente os fi-
nanceiros, bem como mecanismos existentes para gerenciamento desses fatos adversos.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA
A metodologia de pesquisa é focada em estudo bibliográfico sobre os riscos que desafiam 
as empresas com operações internacionais, bem como metodologias existentes para tra-
tamento desses riscos.

Esta pesquisa é complementada por uma análise dos fatores de riscos incluídos nos for-
mulários de referência apresentados por 13 empresas com ações ofertadas na BM&F BO-
VESPA (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Estado de São Paulo). Essas empresas 
estão incluídas em seus grupos diferenciados de governança corporativa.

Como análise final, apresentar-se-á uma comparação entre os riscos divulgados por essas em-
presas versus os riscos apresentados pela bibliografia pesquisada, bem como os desafios para 
o aprimoramento das práticas de divulgação dos riscos e sua metodologia de gerenciamento.

Na Figura 1, estão demonstradas a estruturação da pesquisa e os passos percorridos até a 
apresentação dos resultados da pesquisa:

Figura 1: Estrutura da pesquisa e os passos percorridos até a obtenção dos resultados.

1. Pesquisa bibliográfica:
Gerenciamento de Riscos 
como um dos pilares da 
Governança Corporativa.
Conceitos e os principais 
modelos de riscos existentes 
em empresas globais.

2. Estruturação teórica:
Abordagem introdutória sobre 
Gerenciamento de Riscos e 
Governança Corporativa.

∙ Inserir a metodologia de 
Gerenciar Riscos.

3. Estudo prático:
Pesquisa dos formulários de 
referência de 13 empresas 
dos setores de 3 segmentos 
da BMF&BOVESPA.

4. Análise bibliografica x 
estudo prático: 
Comparação dos riscos 
financeiros/práticas de 
mitigação estudados x 
riscos/práticas de mitigação 
divulgados.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Neste trabalho foram incluídos os seguintes tópicos pesquisados a partir de livros e peri-
ódicos nacionais e internacionais: governança corporativa, conceitos de gerenciamento de 
riscos e riscos que desafiam empresas internacionais.
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O estudo prático dos formulários de referência foi conduzido a partir de informações divul-
gadas pelo website da BM&F BOVESPA.

Dentre as proposições deste estudo, destacam-se: 

a) Empresas com operações internacionais enfrentariam maior variedade de ex-
posições que exigiriam a implementação de uma estrutura robusta de geren-
ciamento de riscos corporativos; 

b) O estudo envolvendo empresas com atuação internacional traria um número 
mais abrangente de fatores de riscos, com destaque para os financeiros.

2.1. ESCOPO DA PESQUISA
Pesquisaram-se em vários momentos no site da BM&F BOVESPA, no período de 01 a 10 de 
maio/2013, as empresas de capital aberto participantes dos níveis de governança corporativa 
diferenciados da BM&F BOVESPA (Novo Mercado, Nível 1 e 2), que são detalhadas a seguir:

Quadro 1: Empresas pesquisadas

Empresa Classifi cação Setorial

AUTOMETAL S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Rodoviário 

EMBRAER S.A. Bens Industriais, Material de Transporte, Aeronáutico e de Defesa 

FORJAS TAURUS S.A. Bens Industriais, Máquinas e Equipamentos, Armas e Munições 

FRAS-LE S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Rodoviário 

INDÚSTRIAS ROMI S.A. Bens Industriais e Máquinas e Equipamentos 

INEPAR S.A. Bens Industriais e Máquinas e Equipamentos 

IOCHPE MAXION S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Material Rodoviário 

LUPATECH S.A. Bens Industriais, Máquinas e  Motores Compressores 

MARCOPOLO S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Rodoviário 

METALFRIO SOLUTIONS S.A. Bens Industriais e Equipamentos Elétricos

MAHLE METAL LEVE S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Rodoviário

RANDON S.A. Bens Industriais, Material de Transporte e Rodoviário

WEG S.A. Bens Industriais, Máquinas e Motores Compressores 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nas pesquisas realizadas.

O objetivo da pesquisa foi comparar os riscos financeiros e ações para tratamento pelas 
empresas pesquisadas versus os riscos financeiros e ações para tratamento apresentados 
pela bibliografia pesquisada. Os riscos financeiros e ações para tratamento foram aborda-
dos pelas empresas no formulário de referência, que foi submetido à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) no exercício de 2012.

Os setores pesquisados correspondiam, em abril/13, a 3,935% do volume total de ações 
negociadas na BM&F BOVESPA. Esses setores foram escolhidos devido à representativida-
de da indústria metalúrgica e de bens de transporte para o estado de São Paulo.  Conforme 
o Valor Econômico (2013), a metalúrgica paulista respondia por 37,73% dos empregos 
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desse segmento, no país, em 2012. Quanto à indústria de material de transporte, esse 
número representava 48,43%, no mesmo período. 

Com relação à apuração dos dados, foi realizada uma classificação dos riscos financeiros e 
ações para mitigação abordados por empresa, após a leitura detalhada dos formulários de 
referência. Essa classificação possibilitou a sumarização dos riscos divulgados por empresa.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. CONCEITOS DE RISCOS
Risco pode ser definido como o desvio dos resultados esperados em relação a uma 
média ou valor esperado. Também pode ser considerado como uma chance de que 
ocorra uma perda ou um ganho com o investimento num ativo ou projeto (GROPPELLI; 
NIKBAKHT, 2010). 

Já Huber e Scheytt (2013) afirmam que risco é fundamentalmente a potencialidade do que 
está fora da regra, seja a falha da máquina ou a queda dos preços das ações. Em suma: o 
risco é, na sua essência, uma exceção e não a regra.

Com relação a riscos corporativos, estes podem ser definidos como todos os riscos iden-
tificados, que podem afetar o desempenho financeiro da empresa, sejam eles estratégicos, 
de gestão ou operacionais. O foco da gestão do risco é manter um processo sustentável 
de criação de valor para os acionistas, devido ao fato de qualquer negócio estar sempre 
exposto a um conjunto de riscos (PADOVEZE; BERTOLUCCI, 2008).

Conforme Mósca (2011) o balanceamento entre riscos e rentabilidade é uma das funções 
da gestão de riscos, no qual os gestores de riscos têm um papel essencial, uma vez que 
são eles os responsáveis por assegurarem que o risco total assumido é comparável à ca-
pacidade da organização que tem de absorver as perdas potenciais, caso as operações não 
atinjam os resultados esperados.

Uma premissa básica da administração financeira é a de que existe um tradeoff entre re-
torno e risco. O retorno e o risco são, na verdade, os principais determinantes do preço da 
ação, que representa a riqueza que os proprietários têm investido na empresa. Maior fluxo 
de caixa costuma estar associado a um maior lucro por ação. Maior risco tende a resultar 
em menor preço por ação, porque o acionista exige ser remunerado pelo risco adicional 
(GITMAN, 2010).

3.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA
A compreensão, a internalização e o exercício da governança corporativa são elencados 
como um dos principais desafios da moderna gestão, há aproximadamente 25 anos. Este 
é um dos processos fundamentais para desenvolvimento seguro das companhias, e torná-
-las menos expostas a riscos externos ou de gestão (ANDRADE; ROSSETTI, 2012).
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Apesar da estrutura de governança de qualquer empresa, seja ela doméstica, internacional, 
ou multinacional, ser fundamental à sua própria existência, exatamente esse assunto se 
tornou o para-raios de debate político e empresarial nos últimos anos, devido ao abuso e 
falhas na governança corporativa, que tem dominado as notícias sobre empresas globais, 
a começar com a fraude contábil e a questionável ética de conduta de negócios adotada na 
Enron, culminando com sua falência, em 2001 (EITEMAN et al., 2013).

Um bom sistema de governança ajuda a fortalecer as empresas, reforça competências 
para enfrentar novos níveis de complexidade, amplia as bases estratégicas para criação 
de valor, e é fator de harmonização de interesses; ao contribuir para que os resultados das 
companhias se tornem menos voláteis, aumenta a confiança dos investidores, fortalece 
o mercado de capitais e é fator coadjuvante para o crescimento econômico sustentável 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2012). 

O objetivo prioritário da governança corporativa é a otimização, ao longo do tempo dos 
retornos aos acionistas. Para isso, o conselho de administração deve desenvolver e im-
plementar uma estratégia que garanta o crescimento da empresa e o aumento do valor de 
seu patrimônio, e, ao mesmo tempo, garantindo um bom relacionamento com os demais 
stakeholders (EITEMAN et al., 2013).

Dentro dessa concepção, nos últimos anos, a importância do gerenciamento de riscos 
como parte essencial da governança corporativa vem crescendo substancialmente. Esse 
fato ocorre, porque as organizações estão sob pressão para identificar os principais ris-
cos que afetam seus negócios (como social, ético, estratégico, operacional e financeiro) e 
explicar como esses riscos são gerenciados Institute of Internal Auditors (IIA) (IIA, 2012).

O IIA (2012), em seu practice guide, afirma que o estabelecimento de um efetivo sistema de 
gerenciamento de riscos é uma responsabilidade chave da administração e do conselho, os 
quais são responsáveis por adotar uma abordagem holística para identificação dos riscos 
organizacionais, estabelecendo e monitorando controles para minimização dos mesmos. 
Esses organismos internos devem assegurar que o sistema de gerenciamento de riscos 
deve ser integrado na organização, nos níveis estratégicos e organizacionais.

Segundo pesquisa da Deloitte (2013), 83% das empresas, no Brasil, demonstram ainda 
não possuírem práticas de governança corporativa em um estágio avançado e maduro.

Já a KPMG (2013) aponta, em sua pesquisa também realizada com empresas de capital 
aberto no Brasil, que as organizações vêm aprimorando sua estrutura de gestão de riscos 
para reforçar suas práticas de governança corporativa. Como fator adverso, muitas empre-
sas ainda resistem em criar uma área específica dentro de sua estrutura organizacional, 
para controle do gerenciamento de riscos.

Essas pesquisas apontam para a necessidade de melhoria das práticas de governança cor-
porativa e gestão de riscos, no Brasil.

3.3. MODELOS DE GESTÃO DE RISCOS
Dentro do framework COSO (2007), a administração seleciona através de sua missão e 
visão sua estratégia, e determina o alinhamento dos objetivos nos níveis da organização.  A 
estrutura de gestão de riscos corporativos é orientada a fim de que a organização aumente 
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a probabilidade de consecução dos objetivos, e são classificados em quatro categorias: 
Estratégicos: Metas gerais alinhadas à missão e visão da empresa; Operações: Utilização 
eficaz e eficiente dos recursos; Comunicação: Confiabilidade dos relatórios; e Conformida-
de: Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Nesse contexto de gerenciamento integrado de riscos corporativos, o special report do IIA 
(2012) ressalta que as organizações devem possuir um modelo próprio para classificação 
e comunicação de riscos, de modo a: estabelecer um link entre os riscos identificados e a 
estratégia da organização, examinar as habilidades necessárias para executar a estratégia e 
revisar riscos que estão emergindo, determinar potencial de riscos desconhecidos.

Ben-Amar et al. (2014) destacam que a Alta Administração está sendo cada vez mais 
exigida para identificar e avaliar riscos, estabelecendo níveis compatíveis com os objeti-
vos da companhia. Esses riscos devem ser tratados por especialistas, dentro dos vários 
departamentos da companhia, através de um sistema de Gerenciamento Integrado de Ris-
cos que identifique, gerencie, mitigue e aumente as oportunidades dentro da companhia 
(BEN-AMAR et al., 2014).  

Riscos são inerentes a qualquer escolha estratégica dentro das empresas. Assim, o Ge-
renciamento de Riscos Corporativos é uma abordagem rigorosa que analisa todos os 
riscos da companhia que podem levar ao não atingimento dos objetivos estratégicos 
(BEN-AMAR et al., 2014).

Conforme a Deloitte (2012), a empresa deve conter uma estrutura inteligente de geren-
ciamento de riscos, que tem como meta transformar riscos em oportunidades, sendo a 
mensuração dos riscos da empresa o principal objetivo na gestão dos mesmos. 

Quanto à mensuração dos fatores de riscos, os modelos existentes estão focados em uma 
combinação de impacto e probabilidade. São citados, a seguir, modelos existentes para 
avaliação quantitativa ou qualitativa:

a) Metodologia International Federation of Accountants (IFAC): Sugere que a avalia-
ção do impacto leve em conta o impacto financeiro, na viabilidade dos objetivos 
da organização, o impacto político e na comunidade, para estabelecimento da 
matriz ou mapa de riscos, considerando o impacto e probabilidade de ocorrên-
cia, dentro das escalas alto, médio e baixo (PADOVEZE; BERTOLUCCI, 2008).

b) Metodologia Failure Modes and Effect Analysis (FMEA): Aborda uma escala de 
índices de severidade e ocorrência de 0 a 10, sendo que as escalas 9 a 10 são 
de extrema gravidade (PADOVEZE; BERTOLUCCI, 2008).

c) O special report do IIA (2012) demonstra uma escala de 1 a 5, para mensura-
ção de impacto e probabilidade.

Nestes modelos, os riscos (Figura 2) que possuem maior impacto e probabilidade são os 
que merecem foco das organizações, para que haja respostas aos mesmos (mitigando, 
aceitando, controlando ou transferindo).
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Figura 2: Ações de resposta aos riscos 

IM
PA

CT
O

Crítico TRANSFERIR TRANSFERIR CONTROLAR MITIGAR MITIGAR
Alto TRANSFERIR TRANSFERIR CONTROLAR MITIGAR MITIGAR
Moderado CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR
Baixo ACEITAR ACEITAR CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR
Insignificante ACEITAR ACEITAR CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR
Rara Improvável Possível Provável Provável Quase Certa

PROBABILIDADE
Fonte: IIA, 2012.

Jordan et al. (2013) reforçam que mapas de risco são diagramáticos, isto é, constituídos 
de  imagem e técnicas demonstrando em um único diagrama aspectos de maior risco ou 
perigo através do entrelace de probabilidade e impacto.

Com relação à estrutura para gerenciamento de riscos, não é raro encontrar diversas equi-
pes de profissionais trabalhando em conjunto para ajudar as suas empresas a gerenciarem 
riscos, como: auditores internos, especialistas em gerenciamento de riscos corporativos, 
executivos de compliance, especialistas em controle interno, inspetores de qualidade, in-
vestigadores de fraude e outros profissionais de riscos e controle. Este modelo deve ser 
adaptado ao tamanho da organização (IIA, 2013).

3.4. RISCOS QUE DESAFIAM EMPRESAS GLOBAIS
Empresas globais podem se defrontar com riscos específicos do setor, tecnológicos, so-
ciais, ambientais e concorrência, contra os quais devem se proteger, bem como riscos 
gerais, como acontecimentos políticos, fatores setoriais e a exposição a problemas inter-
nacionais (GROPPELLI; NIKBAKHT, 2010). 

Se os administradores esperam maximizar a riqueza de sua empresa, devem ser capazes 
de medir os riscos internos e externos, além de saber como enfrentá-los (GROPPELLI; 
NIKBAKHT, 2010).

Minervini (2008) destaca que há uma série de riscos que devem ser gerenciados por quem 
inicia a atividade de exportação. É necessário que as empresas gerenciem esses riscos de 
forma a buscar a precaução dos mesmos. A seguir, são demonstrados alguns dos riscos 
citados pelo autor:

a) Risco País: Possibilidade de sofrer perdas econômicas por parte do exporta-
dor, devido a eventos que não estão sob o controle das empresas particulares 
ou dos indivíduos (por exemplo, uma revolta, uma limitação do livre comércio, 
ou uma crise política).

b) Risco de Variabilidade da Demanda: A demanda do produto inicialmente pre-
vista sofre uma queda significativa devido a uma crise econômica ou à entrada 
de novos produtos ou concorrentes.

c) Risco Jurídico: Pode-se entrar em conflitos judiciários por questões de legisla-
ção diferente no que se refere aos contratos ou às leis de defesa do consumidor. 
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Conforme pesquisa da Deloitte (2012), os riscos mais destacados por empresas que se 
enquadram na categoria de emissores de ações estrangeiros (não norte-americanos) no 
mercado de capitais dos EUA. Apesar de representar aproximadamente 10% do total de 
organizações de capital aberto no Brasil, essas companhias respondem por cerca de 60% 
do valor total negociado na BM&F BOVESPA, ou seja, R$ 1,5 trilhão (US$ 720 bilhões). 

Quadro 2:  Dez Riscos mais abordados na pesquisa feita Deloitte

Perfi l dos riscos 
abordados Exemplos de fatores de riscos

Fatores de mercado
Impactos e instabilidades econômicas decorrentes da variação na taxa de câmbio e da 
taxa de juros, e instabilidade nos mercados emergentes.

Cenário econômico
Redução ou instabilidade da atividade econômica global e local, natureza cíclica das 
indústrias, eventuais mudanças na política monetária e inflação.

Regulamentação
Mudanças nas regulamentações de mercado, legislações vigentes, barreiras para 
exportações, importações de produtos e serviços e aumento das exigências por segurança.

Concorrência Concorrência mais acirrada, novos competidores, fusões e aquisições.

Geopolítica
Mudanças econômicas e nas condições de mercado (especialmente na América Latina), 
redução da demanda de produtos ou serviços do Brasil em função de alterações em 
aspectos políticos e/ou econômicos locais.

Reputação e 
relacionamento com 
acionistas

Conflito de interesses e relacionamento com partes relacionadas.

Planejamento e 
disponibilidade de 
capital

Ausência ou insuficiência de capital para aquisições e realização de investimentos 
em expansão de novos negócios, além de inadequado acompanhamento dos 
programas de investimentos.

Recursos Humanos Dificuldade para recrutar e manter pessoal qualificado, bem como reter executivos seniores.

Segurança de 
informações

Segurança, proteção e inteligência das informações, falha nos sistemas operacionais e 
interrupções ou continuidade de operações.

Meio ambiente, saúde e 
segurança

Não atendimento das regras ambientais, novos requerimentos e restrições das 
agências ambientais.

Fonte: DELOITTE, 2012.

3.5. AÇÕES PARA TRATAMENTO 
DE RISCOS FINANCEIROS
Ereira (2007) afirma que organizações reguladoras como o Financial Accounting Standards 
Board (FASB) e a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA têm desenvolvido 
esforços de regulamentação de relato de riscos para impor às empresas o fornecimento 
aos investidores de informação mais completa sobre os riscos financeiros de negócios que 
a organização enfrenta, bem como sobre os instrumentos financeiros usados para gerir 
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esses riscos. Esses esforços têm como característica comum a exigência de uma política 
formal de gestão do risco como pré-requisito para atividades de cobertura.

Gitman (2010) aborda sobre as seguintes ferramentas de mitigação de riscos financeiros 
no quadro 3:

Quadro 3: Ferramentas para gerenciar riscos financeiros

Ferramenta Descrição Impacto sobre o 
risco 

Captação ou concessão de 
empréstimos 

A tomada ou concessão de empréstimos em diferentes 
moedas pode explorar diferenciais de taxas de juros e 
valorização ou desvalorização de câmbio; podem ser em 
condições de certeza, com custos fixados no início, ou 
especulativas. 

Podem ser usadas 
para compensar 
exposições em ativos/
passivos existentes e 
em receitas/despesas 
esperadas. 

Contratos a termo 

Contratos elaborados “sob medida” representando uma 
obrigação de compra/venda, envolvendo acordo entre as 
partes sobre o valor, taxa e prazo de vencimento, baixo 
custo inicial. 

Podem eliminar o 
risco de perda, mas 
também eliminam 
qualquer possibilidade 
de ganho. 

Contratos futuros 

Contratos padronizados oferecidos em bolsas organizadas; 
ferramenta semelhante a contratos a termo, porém menos 
flexíveis devido à padronização; mais flexíveis por causa da 
existência do mercado secundário, possuem custos iniciais. 

Podem eliminar 
o risco de perda, 
além disso, a 
posição pode ser 
cancelada existindo 
a possibilidade de 
ganho. 

Opções 

Contrato sob medida ou padronizados que conferem o 
direito de comprar ou vender certo volume de moeda, a um 
preço determinado, durante um prazo especificado, tem 
custo inicial (prêmio). 

Podem eliminar 
o risco de perda, 
preservando a 
possibilidade de 
ganho limitado. 

Swap de taxa de juros 

Permitem trocar séries de fluxos de caixas a uma taxa de 
juros (ex: um instrumento em dólares com taxa fixa de juros) 
por outras (ex: instrumento em dólares com taxa flutuante de 
juros), uma comissão deve ser paga ao intermediário. 

Permitem que as 
empresas alterem 
a estrutura de taxa 
de juros de seus 
ativos/passivos e 
possibilitam redução 
de custos com acesso 
a mercado mais 
amplo. 

Swap de taxas de câmbio 

Duas partes trocam principais em duas moedas diferentes, 
fazem os pagamentos de juros uma a outra, e depois, 
desfazem a troca de principais a uma taxa de câmbio 
prefixada na data do vencimento. Mais complexos que os 
swaps de taxa de juros. 

Têm todas as 
características dos 
swaps de taxas de 
juros e ainda permitem 
que as empresas 
troquem a estrutura 
de moedas de seus 
ativos/passivos. 
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Ferramenta Descrição Impacto sobre o 
risco 

Híbridos 
Diversas combinações das ferramentas acima abordadas 
podem ser muito dispendiosas e/ou especulativas. 

Com a combinação 
correta, podem criar 
um hedge perfeito 
contra determinadas 
exposições de câmbio. 

Fonte: Gitman (2010, p. 706).

Weston e Brigham (2004) conceituam que as empresas envolvidas no comércio internacio-
nal podem proteger-se com contratos de futuros (futures) ou a termo (forward).  Quando 
empregados para fins de hedging, os dois instrumentos produzem o mesmo resultado final 
(embora haja momentos distintos para reconhecer lucro ou perda).  Com um contrato de 
futuros, o lucro ou prejuízo é reconhecido diariamente (ajuste a preço de mercado – market 
to market). No contrato a termo o lucro ou o prejuízo não é reconhecido até o dia real da 
entrega (o fim do contrato). 

Conforme Padoveze (2006) outra ação para mitigação é a Securitização que se trata de uma 
operação em que há a transferência de dívidas ou créditos para investidores, que passam 
a ser os novos credores dessas dívidas ou créditos. É comum a securitização de recebíveis 
existentes ou futuros. 

Por outro lado, Brealey e Myers (2013) destacam o hedge natural, no qual a empresa pode 
contrair empréstimos em moeda estrangeira contra suas contas a receber, vender as divi-
sas à vista e investir as receitas em outra moeda como o dólar (teoria da paridade das taxas 
de juros: a diferença entre o juro a pagar no exterior e o juro que pode ganhar em casa).

Groppelli e Nikbakht (2010) citam a ação de compartilhar riscos com o cliente ou fornecedor. 
Nesse método, a companhia que lucra com a alteração na taxa de câmbio desiste de parte 
do lucro para compensar a perda da outra parte. 

Simultaneamente, é percebido que estas relações expõem as empresas a riscos significati-
vos que necessitam serem mitigados com objetivo de colher os benefícios de uma colabo-
ração efetiva entre parceiros de negócio (DEKKER et al, 2013).

Mósca (2011) aborda sobre o risco de crédito e boas práticas para a sua gestão tais como: 
seguir uma política de crédito com sistemas de informações com indicadores definidos, 
otimização entre rentabilidade e riscos das operações, onde são atribuídos limites às ins-
tituições financeiras e clientes baseados em agências de rating ou modelos internos que 
consideram o risco país, a função tempo, o tipo do produto, o resultado da informação 
econômico-financeira, qualidade dos acionistas e segmento de atuação. Já para o risco de 
liquidez, a autora aborda sobre a necessidade de estabelecer uma base de funding (finan-
ciamento) dispersa, estável e com elevada permanência. 

Padoveze e Bertolucci (2008) destacam que uma ação importante para minimizar o efeito 
dos riscos associados aos investimentos é buscar sua diversificação. Já Brealey e Myers 
(2013) destacam, que o risco é melhor apreciado num contexto de carteira, onde a maior 
parte dos investidores não põe todos seus ovos num só cesto – diversifica.
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3.6. ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 
COM INTUITO DE PROTEÇÃO OU ESPECULAÇÃO
Derivativos podem ser usados para fins de alavancagem (aumentando o risco) como para 
hedge (diminuindo o risco) (LEMGRUBER et al., 2001).

Brealey e Myers (2013) abordam que a maioria das empresas se cobre, ou pelo menos, li-
mita a sua exposição cambial e cita a empresa aérea britânica Laker Airlines que foi à falên-
cia porque não fez este tipo de seguro. Neste caso, a empresa tinha tomado empréstimos 
em dólar de forma agressiva, quando a maior parte de suas receitas era em libras esterli-
nas. Quando o dólar descolou no princípio dos anos 80, a Laker não pode saldar a dívida.

Já Eiteman et al. (2013) apresentam a motivos para fazer ou não hedge:

Quadro 4: Motivos para fazer ou não hedge

Motivos para fazer hedge Motivos para não fazer hedge

Redução no risco de fluxos de caixa futuros melhora a 
capacidade de planejamento da empresa.

A gestão de risco cambial normalmente consome parte 
dos recursos de uma empresa e, dessa forma, reduz 
seus fluxos de caixa. 

Redução no risco de fluxos de caixa reduz a probabilidade 
de que os fluxos de caixa da empresa caiam a um nível 
abaixo do mínimo necessário.

As perdas cambiais aparecem na demonstração em 
uma linha totalmente separada ou como uma nota de 
rodapé, mas os custos de proteção são enterrados em 
despesas operacionais ou com juros.

A administração possui vantagem comparativa sobre o 
acionista individual no que diz respeito a conhecer o risco 
cambial da empresa (podem evitar perdas e até trazer lucros).

A administração geralmente realiza atividades de 
hedge que beneficiam a si mesma à custa dos 
acionistas. Se a meta da empresa é maximizar a 
riqueza do acionista, fazer hedge provavelmente não é 
do interesse dos acionistas.

Fonte: Eiteman et al. (2013, p. 269-270)

Por outro lado, Brealey e Myers (2013) afirmam que a melhor abordagem é a realização do 
seguro como forma de limitar sua exposição ao invés de especulação, pois torna a vida da 
empresa mais fácil e permite-lhe concentrar em seu negócio principal.

Conforme Novaes (2009), o mercado brasileiro não ficou imune à expansão extraordinária 
do mercado de derivativos nos últimos anos e aos seus problemas devido a atividades 
especulativas. O Banco de Compensações Internacionais (BIS) informou que a estimativa 
para as perdas das companhias brasileiras com derivativos cambiais, no último trimestre 
de 2008, foi de US$ 25 bilhões, quase seis vezes mais do que as perdas estimadas para 
o México (US$ 4 bilhões). Os principais casos foram as empresas Sadia e a Aracruz, que 
segundo a autora possuíam estruturas de governança corporativa conforme as melhores 
práticas, incluindo a participação no conselho de administração de conselheiros indepen-
dentes de reputação, existência de um comitê de auditoria além do conselho fiscal, e de um 
comitê financeiro para avaliar o risco das operações.

Burlá e Gonçalves (2010) sugerem que a necessidade de reportar os riscos financeiros 
através da deliberação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nº 550 desencoraja as 
empresas tanto especuladoras quando hedgers a usar derivativos. Consequentemente, 
empresas que utilizavam derivativos de forma ineficiente tendem a diminuir esse uso.
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Ross et al. (2013) conclui que num mercado de câmbio eficiente a especulação é uma ati-
vidade com valor presente líquido igual a zero. A menos que o tesoureiro tenha informação 
especial, nada será ganho especulando com o mercado.

4. ESTUDO PRÁTICO 
DA DIVULGAÇÃO DE 
FATORES DE RISCOS 

A obrigatoriedade da divulgação dos fatores de riscos que expõem a empresa e seus inves-
tidores foi requerida pela Instrução Normativa nº 480, da CVM, de dezembro/2009. 

Conforme a KPMG (2013), essa instrução normativa trouxe maior exigência e fiscalização 
do órgão regulador e uma evolução das empresas nas práticas de governança corporativa, 
visando maior transparência e prestação de contas. Além dos fatores de riscos relaciona-
dos ao negócio, a Instrução Normativa acima, obriga que todas as empresas façam refe-
rência às ações de gerenciamento dos seguintes riscos de mercado:

a) Risco Cambial: Proveniente da oscilação das taxas de câmbio sobre os saldos 
de empréstimos e financiamentos, contas a receber de clientes e a pagar a 
fornecedores, denominados em moeda estrangeira.

b) Risco de Taxa de Juros: Consiste na possibilidade de perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros, fazendo com que aumentem as despesas finan-
ceiras relativas a passivos sujeitos a juros flutuantes, que reduzam os rendi-
mentos dos ativos sujeitos a juros flutuantes, e/ou, quando da flutuação do 
valor justo na apuração de preço de ativos ou passivos, que estejam marcados 
a mercado, e que sejam corrigidos com taxas pré-fixadas.

c) Risco de Crédito: Perdas financeiras, se um cliente ou contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que 
surgem principalmente dos recebíveis originados, em sua maioria, por clientes 
recorrentes e por aplicações financeiras.

d) Risco de Estrutura de Capital: Decorre da escolha entre capital próprio (apor-
tes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros para financiamento 
das operações.

Outra prática de transparência exigida pela CVM (conforme instrução normativa 475/08 e 
deliberação 550/08) é que as organizações devem divulgar análise de sensibilidade (grau 
de exposição), a fim de apresentar 25% e 50% de variação positiva e negativa na variável 
de risco considerada como provável pela organização.

4.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A tabela 1 demonstra os principais riscos financeiros e estratégias de mitigação menciona-
das pelas empresas (total de 38 ações mencionadas 164 vezes):
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Tabela 1: Riscos financeiros e estratégias de mitigação divulgados

Riscos Qtde. 
Empresas % Estratégias de mitigação

Cambial 13 100%

(1) Instrumentos de Hedge (12-92%); (2) Equilíbrio entre 
posição de ativos e passivos sujeitos à variação cambial 
chamado hedge natural (8-62%); (3) Análise periódica de 
exposição cambial (4-31%)

Crédito 13 100%

(1) Política de gestão de crédito aprovada pela alta 
administração (12-92%); (2) Obtenção de crédito junto a 
bancos de primeira linha (11-85%); (3) Estrutura interna para 
revisão dos saldos e limites de crédito (11-85%); (4) Provisão 
de estimativas de perdas de clientes (9-69%)

Taxa de Juros 13 100%
(1) Equilíbrio entre instrumentos financeiros sujeitos a taxas 
fixas e variáveis (7-54%); (2) Análise periódica de exposição a 
taxa de juros (6-46%); (3) Instrumentos de Hedge (5-38%).

Liquidez 12 92%

(1) Acompanhamento prévio de projeções de desembolsos 
e recebimentos futuros para mitigar riscos de descasamento 
(6-50%); (2) Linhas de crédito aprovadas, porém não 
contratadas, em caso de eventuais desequilíbrios (5-42%); 
(3) Caixa mínima suficiente para cobrir despesas operacionais 
para um prazo pré-estabelecido (3-25%); (4) Aplicações com 
vencimento em curto prazo e liquidez imediata (3-25%).

Gerenciamento de 
Capital

11 85%

(1) Monitoramento da estrutura financeira da organização 
como níveis de endividamento, liquidez e alavancagem 
financeira (11-100%); (2) Manter uma classificação de crédito 
forte e capital disponível para apoiar os negócios e maximizar 
o valor do acionista (8-82%); (3) Cumprimento de covenants 
(cláusulas contratuais de títulos de dívida) previstos em 
contratos de empréstimos e financiamentos (2-18%).

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em pesquisas realizadas.

Adicionalmente, 9 empresas (69%) informaram ter uma política ou estrutura de Gerenciamen-
to de Riscos alinhada com a alta administração, visando ao adequado tratamento dos riscos 
financeiros. No entanto, não são apresentados detalhes sobre esta estrutura (como framework 
utilizado, papéis e responsabilidades, formas de comunicação dos riscos a alta administração).

Quanto aos instrumentos derivativos (hedge), a tabela 2 detalha as modalidades informa-
das pelas empresas:
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Tabela 2: Principais fatores de riscos não evidenciados na literatura pesquisada

Instrumento Derivativos Cambial Taxa de 
Juros Total %

Swap 5 3 8 35%

Contratos a termo (non-deliverable forwards) 6   6 26%

Contratos a termo (deliverable forwards) 3   3 13%

Contratos de mercado futuro 1   1 4%

Opções Cambiais 1   1 4%

Não especificado 2 2 4 17%

Total 18 5 23 100%

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em pesquisas realizadas.

A seguir são apresentadas as ações de mitigação divulgadas pelas empresas, as quais não 
foram evidenciadas diretamente na literatura pesquisada:

Tabela 3: Ações de mitigação não evidenciadas na literatura pesquisada

Ações de Mitigação Qtde. 
citações %

Estrutura interna para revisão dos saldos e limites de crédito 11 30%

Provisão de estimativas de perdas de clientes 9 24%

Linhas de crédito aprovadas, porém não contratadas, em caso de eventuais desequilíbrios 5 14%

Cumprimento de índices (covetants) previstos em contratos de empréstimos e financiamentos 2 5%

Análises periódicas por parte da Auditoria Interna com report à Alta Administração 2 5%

Comitê de Gestão Financeira auxilia a Diretoria Financeira para gerenciamento dos riscos 1 3%

Checagem sistêmica de pré-faturamento verificando existência de atraso e saldo disponível do 
limite de faturamento

1 3%

Revisão do custo de capital anuamente através do conceito WACC (Custo Médio 
Ponderado de Capital)

1 3%

Utilização de conceitos de Gestão de Valor Agregado e Balanced Scorecard 1 3%

Estabilidade no relacionamento com clientes e fornecedores e monitoramento exaustivo de sua 
situação junto a entidades financeiras

1 3%

Gerenciar expectativas de faturamento de forma mais conservadora em relação ao cenário global 1 3%

Centro de Tecnologia para melhoria de suas operações reduzindo impactos no fluxo financeiro 
e danos à sua reputação

1 3%

Segregação de funções, reconciliação e monitoramento, treinamento e desenvolvimento 
profissional e padrões éticos e comerciais.

1 3%

Total 37 100%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas realizadas.
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Quanto às ações de mitigação relatadas na literatura pesquisada que não foram evidenciados 
nos formulários de referência divulgados pelas empresas pesquisadas destacam-se: Secu-
ritização, Derivativos Híbridos e Compartilhamento de Riscos com clientes e fornecedores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão da literatura destaca a importância crescente do tema Gerenciamento de Riscos e 
Gerenciamento de Riscos Financeiros, e trata essa prática como uma ferramenta de gestão 
que aumenta as possibilidades dos empreendedores atingirem aos resultados esperados 
em suas estratégias de negócio. 

Os resultados demonstram o atendimento dos objetivos propostos para este estudo e a 
resposta às proposições: A literatura aponta uma maior variedade de riscos para empresas 
com atuação internacional; As empresas estudadas trouxeram ações de mitigação que não 
foram verificadas na revisão da literatura, e reforça a complexidade enfrentada pelos ad-
ministradores dessas organizações quanto ao processo de gerenciamento de riscos, bem 
como a contribuição destas empresas para melhoria desta prática.

Adicionalmente, a apresentação dos fatores de risco, requerida pela Instrução Normativa 
nº480, da CVM, representou uma melhoria considerável no processo de governança corpo-
rativa, proporcionando maior transparência e prestação de contas aos stakeholders. 

No entanto, apesar de existir um avanço na divulgação dos riscos financeiros e suas ações 
de mitigação, foi possível evidenciar que as companhias não detalham as ações adotadas 
para minimizar outros riscos, como estratégicos, operacionais e de cumprimento (com-
pliance). Desta forma, a CVM deveria buscar, como próximo passo desse processo evolu-
tivo, a divulgação das ações tomadas pelas organizações para gerenciamento dos fatores 
de riscos abordados, bem como demandar um maior detalhamento de suas exposições.

Assim, os stakeholders poderiam avaliar a estrutura e ações em prática pelos empreen-
dedores para gerenciamento dos riscos que podem afetar negativamente a organização, 
seus investidores e demais partes relacionadas. Seria um marco para o fortalecimento das 
práticas de governança corporativa.

Baseado nestes fatores, este trabalho contribuiu para demonstrar a relevância do tema, 
bem como estimular sua aplicação prática que pode trazer benefícios para os empreendi-
mentos e consequentemente fomentar boas práticas de gestão e governança corporativa.

A principal limitação deste estudo é a análise de um número restrito de setores e empresas. 
Caso o estudo fosse mais abrangente, poderia demonstrar fatores de riscos adicionais.

Finalmente, entende-se que pesquisas adicionais sobre o tema Gerenciamento de Riscos 
e Gerenciamento e Riscos Financeiros serão de grande valia para o aprimoramento dessa 
prática e, consequentemente, da gestão empreendedora, como, por exemplo, estudo de 
caso da implementação de um modelo de gerenciamento de riscos corporativos em uma 
empresa com operações internacionais e o relacionamento entre adição de valor e boas 
práticas de gerenciamento de riscos.
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo definir por meio dos indicadores de rentabilidade, um 
ranking das instituições financeiras listadas na BM&FBovespa. Caracteriza-se como um estudo 
descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no banco de dados da 
Economática. Para análise dos dados foi utilizado o método Vikor e foram estabelecidos os rankin-
gs anuais e o ranking geral. Constatou-se que em relação aos indicadores de rentabilidade o setor 
público ocupa a primeira posição para os anos pesquisados de 2008 a 2012. Assim a empresa 
que obteve o melhor resultado foi o Banco do Estado do Sergipe S.A. do segmento público e a 
instituição que ficou em última colocação foi o Consorcio Alfa de Administração S.A. presente no 
setor privado.

Palavras-chave: Instituições financeiras. Rentabilidade. Vikor.

PROFITABILITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS LISTED 
ON PUBLIC AND PRIVATE BM & FBOVESPA: AN 
INVESTIGATION ON THE PERFORMANCE INDICATORS

ABSTRACT: This study aims to define through the indicators of profitability, a ranking of the financial 
institutions listed on the BM & FBovespa. It is characterized as a descriptive study with a quantita-
tive approach. Data collection was performed in the database Economática. For data analysis we 
used the method Vikor and annual rankings and overall rankings were established. It was found 
that in relation to indicators of profitability public sector occupies the first position for the years 
surveyed from 2008 to 2012. So the company that had the best result was the Bank of the State of 
Sergipe SA public sector and the inst itution was in last place was the Alfa Consortium of Directors 
present at the SA private sector.

Key words: Financial institutions. Profitability. Vikor.
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1. INTRODUÇÃO
As instituições financeiras inseridas no contexto competitivo e altamente reguladas confor-
me Souza e Macedo (2009) têm conseguido impulsionar os seus resultados, mesmo diante 
de limitações diante da prática de juros. Assim, os autores retratam que “o lucro líquido 
dos 100 maiores bancos comerciais e múltiplos cresceu, em termos absolutos, 41,5% em 
2005” (SOUZA; MACEDO, 2009, p.82).

O cenário adotado para as instituições financeiras brasileiras tem passado por diversas 
mudanças, em especial nos últimos quinze anos. Alterações internas e no âmbito sistêmico 
que transformam completamente a relação com o mercado. Dentre essas modificações, 
pode-se destacar conforme Almeida et al. (2012) a criação do plano real, abertura de mer-
cado, adequação às regulamentações internacionais tais como as normas contábeis para 
entidade de capital aberto, a globalização e a estabilidade da economia.

Segundo Brito, Lopes e Coelho (2012), o sistema financeiro brasileiro integra um conjun-
to de instituições financeiras que intermediam transações de tomadores e poupadores, e 
prestam serviços financeiros. Assim, os bancos são as principais instituições que atuam 
dentro do sistema financeiro, este regulado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) su-
pervisionado pelo Banco Central do Brasil (MCM).

No Brasil, conforme Afonso, Kohler e Freitas (2009) os resultados divulgados pelos 
bancos têm se tornado objeto de grandes discussões, ultrapassando a econômica para 
aspectos de questões políticas, além de estudos específicos no âmbito do Congresso 
Nacional. Além disso, é inegável a conveniência de que as instituições financeiras apre-
sentem rentabilidade compatível que garante a própria sobrevivência e consequentemente 
a solides do sistema financeiro, levantando fortes críticas em relação ao nível dos lucros 
apresentados pelos bancos.

Segundo Kroenke e Hein (2011), analisando os dados de entidade de determinado seg-
mente, é possível conhecer a sua situação, entretanto é necessário analisar de maneira 
comparativa os dados de todas as empresas desse ramo para que se possa estabelecer a 
sua classificação. Essa classificação é possível por meio de rankings a partir de critérios, 
possibilitando identificar a importância de cada elemento dentro do conjunto. Esse ranque-
amento consiste na classificação ordenada de determinados elementos conforme o grau de 
importância em relação aos demais.

Diante do exposto, esta pesquisa busca responder a seguinte questão de pesquisa: Quais 
os rankings em relação aos indicadores de rentabilidade das instituições financeiras lista-
das na BM&FBovespa? Assim, o objetivo desta pesquisa é definir por meio dos indicadores 
de rentabilidade, um ranking das instituições financeiras listadas na BM&FBovespa utili-
zando o método Vikor.

No cenário atual as instituições financeiras se preocupam com o desenvolvimento de suas 
atividades e com a sua posição frente ao mercado. O método Vikor possibilita hierarquizar os 
indicadores contábeis de modo que se possa verificar qual a ordem de importância no con-
texto da análise, isto é, quais os indicadores que melhor identificam a situação da empresa 
e consequentemente e em que cenário a instituição financeira se encontra em comparação 
com as demais deste segmento. Com isso, justifica-se a importância do presente estudo.
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Estudos anteriores, já foram abordados por diversos autores, entretanto não foi identifi-
cado estudos específicos que tratam de ranqueamento das instituições financeiras a partir 
dos índices de rentabilidade, apresentando assim uma lacuna de pesquisa em detrimento 
a realização deste estudo

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
Na seção são abordados temas que embasam, conceitualmente, as abordagens temáticas 
apresentadas ao longo da pesquisa, de forma que as variáveis do estudo estejam ampara-
das por pesquisas anteriores ou abordagem conceitual. Primeiramente aborda-se um apa-
nhado geral sobre as instituições financeiras. Posteriormente apresenta-se o tema sobre 
os indicadores de rentabilidade nas instituições financeiras. Também foram destacados os 
estudos relacionados a esta pesquisa para fins de fundamentação.

2.1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BRASILEIRAS
Com a Lei nº 4728 de 1965 definiu-se que o mercado de capitais seria regrado pelo Conse-
lho Monetário Nacional com fiscalização do Banco Central do Brasil. A partir da publicação 
da Resolução nº 2099 pelo Banco Central do Brasil permitiu que os bancos comerciais, 
bancos de desenvolvimento de exclusividade para os bancos públicos, bancos de investi-
mento, sociedade de crédito, financiamento, sociedade de crédito imobiliário e de arren-
damento mercantil se organizassem em uma única instituição financeira, criando assim 
os Bancos Múltiplos. Conforme estabelece a resolução, as operações realizadas por estes 
bancos estão sujeitas as mesmas normas e regulamentos legais aplicáveis a demais insti-
tuições, entretanto não permite a emissão de debêntures. 

Para Almeida et al. (1998) a indústria financeira brasileira é composta por instituições do 
setor público e privado, que tem por finalidade manter um fluxo de recursos entre os in-
vestidores e tomadores de empréstimos. Algumas instituições públicas exercem funções 
reguladoras e administradoras dentro da economia, além do que segundo Fortuna (2001) o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) é que determina e regula as diretrizes da política mone-
tária, câmbio e crédito do país. Por conseguinte o Banco Central do Brasil é responsável pela 
execução das decisões do CMN, normatização e fiscalização do sistema nacional financeiro. 

Conforme Martins et al. (2010) algumas instituições financeiras que são controladas pelo 
governo, como bancos comerciais públicos, possuem grande importância na indústria fi-
nanceira brasileiras. Por sua vez, essas instituições atuam com foco em mercados que os 
bancos privados dão menor prioridade. No geral os bancos de desenvolvimento estadias 
também têm papel importante com o proposito de suprir as deficiências de recursos ne-
cessários para financiar projetos promovendo o desenvolvimento econômico e regional.

As principais instituições financeiras privadas são (1) Bancos comerciais que atuam princi-
palmente nas atividades bancárias de varejo e atacado, (2) Bancos de investimento atuando 
principalmente na colocação e distribuição de valores mobiliários, (3) Bancos múltiplos 
que oferecem uma gama de serviços de banco comercial, de investimento e crédito ao 
consumidor. Além disso, as instituições também podem ser caracterizadas quanto ao tipo 
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de atividade que elas exercem como bancos varejistas, atacadistas ou especialistas (MAR-
TINS et al., 2010).

Conforme Zamperlini e Rosa (2009) o BACEN trimestralmente divulga os 50 maiores ban-
cos, por sua importância e participação expressiva. Diante disso, cabe a cada instituição 
financeira buscar de maneira continua o aprimoramento de suas políticas de crédito e 
formulação de modelos de classificação de risco o mais próximo possível, como ocorre 
no mercado financeiro internacional, garantindo assim o retorno esperado e a sua posição 
além da permanência no mercado. 

2.2. INDICADORES DE RENTABILIDADE 
NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
No contexto em que a concorrência está inserida no mundo e com posturas provocativas, 
as organizações necessitam estar cientes das dimensões competitivas de mercado. Desta 
forma, seus sistemas de avaliação de desempenho também precisam refletir essas mudan-
ças, fornecendo dados mais adequados que servem de suporte para o gerenciamento da 
organização (MACÊDO; DAL VESCO; TOLEDO FILHO, 2012).

Os indicadores de rentabilidade, segundo Mararazzo (2008, p. 175), “mostram qual a ren-
tabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, 
qual o grau de êxito econômico da empresa”. A partir dos indicadores de rentabilidade, 
conforme Gitman (2006) é possível analisar qual o potencial da empresa. Essa análise per-
mite avaliar os lucros da entidade em relação às vendas, aos ativos ou o volume de capital 
investido pelos sócios. 

Assim, conforme destacado por Mararazzo (2008), a importância da análise dos indicado-
res de rentabilidade, uma vez que é a partir dessas informações apresentam-se os resulta-
dos das decisões dos administradores. Para o autor deve-se ter cuidado ao inferir sobre os 
resultados relacionados a esses indicadores, pois, pode ocorrer uma retração no mercado 
ou perda de participação devido ao desempenho e a estratégias da entidade.

Segundo Silva e Magalhães Filho (2004) os sistemas formais de planejamento estratégico 
tem papel fundamental nas atividades de avaliação das incertezas do ambiente por parte 
da administração. É crescente a ascensão de interesse em assegurar que a entidade tenha 
estratégias adequadas e que elas sejam confrontadas com o desempenho financeiro da 
empresa. Ainda que existam especificidades de uma organização em relação à outra, o 
processo é dirigido a resultados e desempenho em favor dos acionistas.

As instituições financeiras, conforme Assaf Neto (2012) faz uso de novos processos como 
forma de adequação ao mercado, em consonância com a globalização da economia, ope-
rações financeiras mais sofisticadas e inclusão de novos modelos que auxiliar a avaliação 
do risco. O sistema bancário brasileiro está relacionado com a abertura de mercado e es-
tabilização da economia.

Para Rosa (2012) os agentes econômicos deficitários e superavitários são condições bási-
cas para a existência da intermediação financeira, porém, essas intermediações não depen-
dem somente dos déficits e superávits, e sim da capacidade destes em financiar e aplicar 
os seus recursos no mercado financeiro.
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Precisa de um encaminhamento, de risco e retorno, desempenho até o spread bancário que 
conforme Minhaça e Jorge (2012) definem que a análise do spread bancário utiliza-se de 
duas métricas metodológicas dentro da literatura econômica. A mais utilizada pelo Banco 
Central que consiste na decomposição contábil do spread conforme as operações dos 
bancos, a segunda metodologia são os determinantes do spread que se relacionam com 
os fatores de rico no momento da definição das taxas de juros.

Para Dantas, Medeiros e Capelletto (2011) spread são medidas que detectam em momentos 
diferentes de mensuração que é possível estabelecer importantes características na seleção 
de parâmetros a serem elencados em determinada pesquisa, também auxiliando a avaliação 
dos resultados de forma analítica. Spread ex-ante reflete as expectativas das instituições 
financeiras na etapa de concessão de crédito, de forma mais ágil é incorporado aos efeitos 
de alterações da macroeconomia, de forma imediata o risco é percebido. No spread ex-post, 
apresenta certo comportamento de forma estável, as mudanças de mercado que não afetam 
de forma imediata e completa, apurando o resultado de intermediação financeira.

Conforme Demirgüç-Kunt e Huizinga (1999) o spread ex-post é mais utilizado porque con-
trola os bancos com alto rendimento em que os riscos são maiores, porém, não são com-
pletamente consistentes devido aos dados geralmente serem disponíveis ao nível de agre-
gados, reunidos a partir de uma variedade de diferentes fontes. O efeito da concentração 
do sistema spread se dá à renda decorrente que a instituição tem poder no mercado, desta 
forma se avalia o impacto do spread e os efeitos de poder das instituições no mercado com 
as taxas de rentabilidade, entretanto, para avaliar o impacto do poder de mercado no spre-
ad é direcionado de forma mais ampla, pois outras atividades e serviços bancários servem 
de base para apura-lo (DANTAS; MEDEIROS; PAULO, 2011).

Neumeister e Brito (2008) identificaram que a evidencia dos balanços anuais de institui-
ções financeiras, entre o período de 1997 e 2002, indicam que a rentabilidade dos bancos 
brasileiros se relaciona com o poder com que eles têm no mercado, devido à concentração 
deste setor, diversidade da atividade, fatores individuais como a eficiência organizacional 
e o risco de falência. 

Para Ruiz, Tabak e Cajueiro (2008) o grau de eficiência das instituições apresenta-se de 
forma variadas e que podem mudar ao longo do tempo. Vários são os fatores que podem 
influenciar essas mudanças, sejam por aumento da competitividade do mercado, atitudes 
de governança e mudanças na administração das instituições.

Assim, deve-se definir os indicadores, cabendo destacar conforme Macêdo, Dal Vesto e 
Toledo Filho (2012) um detalhamento da metodologia pesquisada e dos procedimentos es-
tatísticos que formam empregados, servindo de auxílio na obtenção das conclusões sobre 
o tema a que se propõe o estudo.

2.3. ESTUDOS CORRELATOS
A rentabilidade das instituições financeiras já foram objetos de diversos estudos com dife-
rentes temáticas específicas abordadas pelos autores, entretanto no âmbito nacional não 
identificamos estudos relacionados o ranqueamento dos bancos com base nos índices de 
rentabilidade.
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O estudo realizado por Demirgüç-Kunt e Huizinga (1999) utilizaram-se dos dados de bancos 
de 80 países no período de 1988 a 1995, demostrando as diferenças de margens de juros e 
a rentabilidade das instituições. Essa rentabilidade é refletida por uma seria e fatores como 
a característica do banco, condições macroeconômicas, tributação bancaria implícita e ex-
plicita, os depósitos de seguros, estrutura financeira e indicadores legais e institucionais. Os 
autores identificaram que os bancos estrangeiros apresentam maiores margens e lucros em 
comparação com os bancos nacionais dos países em desenvolvimento, também identifica-
ram que a carga tributária das instituições financeiras é totalmente repassada para os clientes.

A investigação de Ben Naceur e Goaied (2008) verificou o impacto da estrutura financeira 
dos bancos e seus indicadores sobre as margens de juros e rentabilidade do setor ban-
cário na Tunísia para o período de 1980 a 2000. As características individuais explicam 
parte da variação que cada banco tem no que tange a margem de juros e rentabilidade. 
Essas características tendem a ser associados aos bancos que possuem uma quantidade 
elevada de capital e consequentemente com grandes despesas. O tamanho da instituição e 
identificado como impacto negativo sobre a rentabilidade que implica que os bancos tuni-
sinos operam acima do nível ideal. O estudo verificou que as variáveis macroeconômicas 
não tem impacto sobre a rentabilidade do banco tunisino. O desenvolvimento do mercado 
financeiro de ações tem efeito positivo na rentabilidade do banco. A desintermediação do 
sistema financeiro da Tunísia é favorável à rentabilidade do setor bancário. Concluiu-se que 
do lado da propriedade os bancos privados tendem a ser melhores do que os estatais. O 
interesse de liberalização da taxa tem efeito contrastante na margem de juros, em termos, 
a liberalização parcial tem impacto negativo sobre a margem de juros do que a total, forta-
lecendo a capacidade dos bancos tunisinos para gerar margens de lucros maiores.

No estudo realizado por Dantas, Medeiros e Capelletto (2012) buscou identificar variáveis 
determinantes do spread bancário ex post apresentando variáveis explanatórias especificas 
das instituições. Foram utilizados dados dos balancetes de janeiro de 2000 a outubro de 
2009 de instituições bancárias que possuíam carteira de crédito ativa. Os autores utilizaram 
o modelo de regressão com dados em painel dinâmico, testando nove hipóteses, identifica-
ram que o nível de spread ex post tem relação em positiva com risco de crédito da carteira, 
com o nível de atividade econômica e com o grau de concentração do mercado. Já na 
segunda hipótese testada negativa, com participação relativa no mercado de crédito da ins-
tituição. Não formam encontradas relações estatisticamente relevantes entre as despesas 
administrativas pelas receitas de prestação de serviços, capital de controle da instituição 
com o spread ex post.

Outro estudo que cabe mencionar, de cunho teórico, é o desenvolvido por Manhiça e Jorge 
(2012) que teve o objetivo de analisar o impacto das variáveis macroeconômicas sobre a 
margem de juros (spread) que são praticados pelos bancos brasileiros entre o primeiro tri-
mestre de 2000 e terceiro de 2010. O estudo foi conduzido pelo modelo de comportamento 
da firma bancária desenvolvido por Ho e Sauders (1981), com abordagem econométrica 
dos dados em painel, o system-GMM, com informações de 140 bancos. O objetivo era de 
testar o spread bancário após ser corrigido pelas diferenças idiossincráticas de cada insti-
tuição. Através da análise empírica, foi possível concluir que existe uma relação relevante 
entre o nível da taxa básica de juros e o spread.
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3. METODOLOGIA
Em conformidade com o objetivo desta pesquisa que consiste em definir por meio dos indi-
cadores de rentabilidade, um ranking das instituições financeiras listadas na BM&FBoves-
pa utilizando o método Vikor, este estudo caracteriza-se como descritivo conforme preco-
nizado por Vergara (2000). Em relação aos procedimentos, a pesquisa se classifica como 
documental por utilizar dados primários e secundários provenientes das demonstrações 
contábeis. Raupp e Beuren (2004, p. 89) definem que a pesquisa documental aquela que 
em “sua notabilidade é justificada no momento em que se podem organizar informações 
que se encontram dispersas, conferindo uma nova importância como fonte de consulta”.

No que tange à abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como quantitativa por 
aplicar o método Vikor para análise dos dados. As pesquisas com caráter quantitativo, 
segundo Richardson (1989, p. 29) “representa, em princípio, a intenção de garantias à 
precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, con-
sequentemente, uma margem de segurança quando as inferências”.

O método ViseKriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje (VIKOR) ou “Otimização 
Multicritério e Solução de Compromisso” é uma técnica estatística introduzida dentro das 
abordagens da Teoria Multiple Criteria Decision Making (MCDM). A técnica foi desenvol-
vida por Serafim Opricovic em 1979, publicados em 1980 pela revista Water Resources 
Research (DUCKSTEIN; OPRICOVIC, 1980). O VIKOR foi desenvolvido a partir da métrica 
utilizada no método de programação compromisso introduzido em MCDM por Yu (1973) 
e Zeleny (1982).

O algoritmo de VIKOR possui como objetivos a determinação de um ranking de com-
promisso, a solução de compromisso e os intervalos de estabilidade de peso para a 
estabilidade preferencial da solução de compromisso obtido com os pesos iniciais 
(DUCKSTEIN; OPRICOVIC, 1980; OPRICOVIC; TZENG, 2002; 2004; 2007). O VIKOR se 
concentra em elaborar um ranking a partir de um conjunto de alternativas de critérios 
contraditórios presentes, o qual apresenta uma classificação multicritério com base na 
medida especial de proximidade com a solução ideal (DUCKSTEIN; OPRICOVIC, 1980; 
OPRICOVIC; TZENG, 2004).

A população estudada consiste nas 31 empresas do segmento de bancos, sociedade de 
crédito e financiamento e outros intermediários listadas na BM&FBovespa. Para a análise 
de dados foram consideradas somente 28 empresas, pois, 2 não estavam listadas no Banco 
Central do Brasil e 1 não apresentava as demonstrações contábeis para os anos analisados.

Os dados utilizados na pesquisa são referentes aos anos de 2008 a 2012 e foram coletados 
a partir da base de dados Economática, exceto o segmento se esta era pública ou privada, 
cuja informação foi coletada no relatório dos 50 maiores bancos, que estão disponíveis no 
sítio do Banco Central do Brasil.

As variáveis utilizadas na pesquisa foram selecionadas a partir da literatura pesquisada e 
sugeridos por Gitman (2004), Castro Júnior (2003), Brigham et al. (2001) e Silva, Ferreira 
e Calegario (2009) conforme descrito no Quadro 1.
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Quadro1: Definição operacional das variáveis métricas

Índices Descrição Proxy

Índices de 
Rentabilidade

d) Lucro por Ação (LPA): representa o número de unidades 
monetárias de lucro obtido no período para cada ação ordinária.

Lucro por Ação = Lucro 
líquido / nº de ações 
ordinárias

e) Retorno do Ativo Total (ROA): mede a eficácia geral da 
administração de uma empresa em termos de geração de lucros 
com ativos disponíveis.

Retorno do Ativo Total = 
Lucro líquido / Ativo total

f) Retorno sobre o capital próprio (ROE): mede o retorno obtido no 
investimento do capital dos acionistas ordinários da empresa.

Retorno sobre o capital 
próprio = Lucro líquido / 
Patrimônio dos acionistas 
ordinários

g) Capital de Giro Líquido sobre os Ativos (CGA): razão entre o 
capital de giro líquido e os ativos totais da empresa, indicando 
quanto a empresa possui de capital de giro para cada real do 
ativo total.

Capital de Giro Líquido 
sobre Ativos = Capital de 
giro líquido / Ativos totais

Fonte: Dados da pesquisa.

Em seguida, aplica-se o método AHP para estabelecimento dos rankings. Para aplicação 
do método foram separados os bancos públicos e privados para obter o ranqueamento 
das instituições separadamente e posteriormente foi realizado o ranqueamento geral com 
todos os bancos e período da amostra, ou seja, dados dos últimos cinco anos.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
DOS DADOS

Neste estudo foram calculados os indicadores que compõem a rentabilidade. Os indica-
dores foram calculados por meio das fórmulas extraídas de Gitman (2004), Castro Júnior 
(2003), Brigham et al. (2001) e Silva, Ferreira e Calegario (2009). A aplicação do método 
Vikor foi realizada anualmente para a amostra de bancos selecionada no período de 2008 
a 2012, assim estabelece-se um ranking anual e um ranking geral. No primeiro momento 
foram calculados somente os dados das instituições do setor público conforme apresen-
tado na Tabela 1.

Tabela 1: Ranking dos bancos públicos.

Bancos 2008 2009 2010 2011 2012 Geral

Banco Amazônia S.A. 8º 8º 8º 8º 7º 8º

Banco do Brasil S.A. 7º 7º 5º 6º 6º 6º

Banco do Estado do Espirito Santo 5º 6º 6º 7º 8º 7º

Banco do Estado de Sergipe S.A. 6º 2º 3º 2º 2º 3º

Banco do Estado do Para S.A. 3º 3º 2º 1º 1º 1º

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 2º 5º 4º 3º 5º 4º



115

Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1º 4º 7º 5º 4º 5º

BRB Banco de Brasília S.A. 4º 1º 1º 4º 3º 2º

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme apresentado na Tabela 1, no ano de 2008 o Banco do Nordeste do Brasil S. A. foi 
o primeiro que apresentou a melhor rentabilidade dentre os bancos públicos pesquisados 
e o último colocado foi o Banco da Amazônia S.A. Já nos anos de 2009 e 2010 o banco que 
apresentou a melhor rentabilidade foi o BRB Banco de Brasília S.A. e nos anos de 2011 e 
2012 o Banco do Estado do Para S.A. ficou com a melhor colocação. É possível observar 
que o Banco Amazônia para os anos de 2008 a 2011 ficou com a colocação inferior aos de-
mais, somente no ano de 2012 que este ficou em penúltimo lugar, entretanto na colocação 
geral prevaleceu os anos anteriores resultando no banco com menor rentabilidade frente 
aos demais e banco com melhor colocação no contexto analisado foi o Banco do Estado do 
Para S.A. A Tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos dos bancos privados.

No segundo momento foram calculados separadamente os dados das instituições do setor 
privado, estabelecendo um ranqueamento desses bancos conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Ranking dos bancos privados.

Bancos 2008 2009 2010 2011 2012 Geral

Alfa Holdings S.A. 17º 14º 19º 19º 18º 20º

Banco Abc Brasil S.A. 5º 19º 9º 5º 7º 7º

Banco Alfa de Investimento S.A. 13º 1º 14º 16º 12º 12º

Banco Bradesco S.A. 3º 7º 3º 7º 4º 2º

Banco Daycoval S.A. 7º 5º 7º 3º 2º 2º

Banco Industrial e Comercial S.A. 4º 2º 8º 8º 15º 5º

Banco Indusval S.A. 1º 11º 13º 20º 16º 14º

Banco Mercantil de Investimentos S.A. 20º 6º 17º 14º 11º 17º

Banco Mercantil Do Brasil S.A. 12º 12º 2º 12º 3º 6º

Banco Panamericano S.A. 11º 4º 18º 2º 20º 10º

Banco Pine S.A. 2º 20º 6º 10º 10º 9º

Banco Santander (Brasil) S.A. 19º 16º 12º 15º 14º 18º

Banco Sofisa S.A. 9º 10º 10º 13º 13º 10º

Consorcio Alfa de Administração S.A. 18º 8º 20º 18º 19º 19º

Financeira Alfa S.A. 10º 18º 11º 9º 9º 13º

Finansinos S.A. 16º 15º 16º 11º 5º 15º

Itaú Unibanco Holding S.A. 8º 13º 4º 4º 6º 4º

Itausa Investimentos Itaú S.A. 15º 3º 15º 17º 17º 16º

Mercantil Brasil Financiamento S.A. 14º 17º 1º 6º 8º 8º

Paraná Banco S.A. 6º 9º 5º 1º 1º 1º

Fonte: Dados da pesquisa.
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Para os dados apresentado na Tabela 2, é possível observar que dentre os bancos públicos 
analisados no ano de 2008 o Banco Mercantil de Investimento S.A. ficou com a menor co-
locação, já o Banco Indusval S. A. apresentou a melhor colocação, porém, no ano de 2011, 
este ficou em último lugar. Para o ano de 2009 o primeiro colocado foi o Banco Alfa de 
Investimentos S.A. e o último colocado foi o Banco Pine S.A., já no ano de 2010 foi à insti-
tuição financeira Consórcio Alfa de Administração S.A. que apresentou menor rentabilidade 
e o que apresentou melhor rentabilidade para esse mesmo ano foi a instituição Mercantil 
Brasil Financiamento S.A. Nos anos de 2011 e 2012 o Paraná Banco S.A. teve sua melhor 
rentabilidade frente aos demais bancos analisados nesse mesmo período, ficando com 
menor colocação dos bancos Mercantil de Investimentos S.A. e Panamericano S.A. Assim 
no geral observamos que o Paraná Banco S.A. teve melhor rentabilidade para o conjunto 
de períodos analisados e a instituição financeira Alfa Holding S.A ficou com inferior renta-
bilidade aos demais bancos, mesmo não tendo apresentado colocação menor em nenhum 
dos anos analisados diante de todos os bancos, porém no conjunto de dados estudado, 
este teve o “pior” desempenho de rentabilidade.

Quando aplicado o método Vikor anualmente para toda a amostra de instituições financei-
ras no período de 2008 a 2012, estabelecendo um ranking anual e um ranking geral, estes 
resultados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Ranking dos bancos privados e públicos.

Bancos 2008 2009 2010 2011 2012 Geral

Alfa Holdings S.A. 25º 25º 27º 26º 26º 27º

Banestes S.A. 15º 17º 17º 21º 22º 19º

Banco Abc Brasil S.A. 12º 13º 14º 7º 12º 10º

Banco Alfa de Investimento S.A. 20º 21º 23º 20º 18º 22º

Banco Amazônia S.A. 23º 28º 22º 25º 21º 26º

Banco Bradesco S.A. 6º 6º 7º 8º 6º 5º

Banco do Brasil S.A. 8º 7º 9º 10º 13º 9º

Banco Daycoval S.A. 13º 14º 13º 12º 11º 12º

Banco do Estado de Sergipe S.A. 4º 4º 3º 3º 2º 1º

Banco do Estado do Para S.A. 11º 2º 2º 1º 1º 2º

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 7º 9º 6º 4º 9º 6º

Banco Industrial e Comercial S.A. 9º 10º 15º 14º 25º 14º

Banco Indusval S.A. 3º 22º 21º 28º 23º 21º

Banco Mercantil de Investimentos S.A. 28º 24º 25º 22º 17º 25º

Banco Mercantil do Brasil S.A. 18º 20º 5º 16º 7º 13º

Banco Nordeste do Brasil S.A. 1º 3º 11º 11º 3º 4º

Banco Panamericano S.A. 17º 12º 26º 5º 28º 18º

Banco Pine S.A. 5º 15º 12º 13º 14º 11º

Banco Santander (Brasil) S.A. 27º 26º 19º 23º 19º 23º

Banco Sofisa S.A. 16º 23º 16º 19º 20º 20º
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BRB Banco de Brasília S.A. 2º 1º 1º 9º 4º 2º

Consorcio Alfa de Administração S.A. 26º 27º 28º 27º 27º 28º

Financeira Alfa S.A. 19º 16º 18º 17º 16º 17º

Finansinos S.A. 22º 8º 20º 18º 10º 16º

Itaú Unibanco Holding S.A. 14º 5º 8º 6º 8º 8º

Itausa Investimentos Itaú S.A. 24º 18º 24º 24º 24º 23º

Mercantil Brasil Financiamento S.A. 21º 19º 4º 15º 15º 15º

Paraná Banco S.A. 10º 11º 10º 2º 5º 7º

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando os dados da Tabela 3, nota-se que no ano de 2008 o banco que apresentou me-
lhor rentabilidade frente aos demais foi o Banco Nordeste do Brasil S.A. e o que apresentou 
menor rentabilidade foi o Banco Mercantil de Investimentos S.A., porém quando analisado 
somente com o seu setor, público ou privado, os mesmos apresentaram a 6º colocação e 
última colocação (20º) respectivamente, ou seja, o banco que ficou no geral como último 
colocado quando analisado somente no seu setor privado o mesmo permaneceu na mes-
ma colocação.

Quando verificado o ano de 2009, percebemos que o BRB Banco de Brasília S.A. ficou mais 
bem colocado em consonância com o resultado apresentado quando analisado no conjun-
to de seu grupo de bancos do setor público. O banco que apresentou o menor posiciona-
mento para o mesmo ano foi o Banco da Amazônia S.A., entretanto no tocante somente do 
seu grupo de segmento o mesmo ficou em 8º lugar.

Nos resultados apresentados para o ano de 2010, o BRB Banco de Brasil S.A. permane-
ceu na mesma posição, isto é, obteve a melhor rentabilidade, o mesmo também ocorreu 
quando analisado somente com o seu grupo de setor. A instituição financeira Consorcio 
Alfa de Administração S.A. foi o que apresentou a menor rentabilidade, igualmente quando 
analisado separadamente com o seu grupo do setor privado.

Quando analisado as instituições financeiras para o ano de 2011 é possível observar que o 
primeiro colocado foi o Banco do Estado do Pará S.A., indo de encontro com os resultados 
apresentados quando analisado somente para o seu setor. Já o Banco Indusval S.A. foi o 
que obteve a menor rentabilidade no ano, o mesmo ocorreu quando analisado somente 
com o seu setor, o privado. 

Ao apresentar os resultados do último ano analisado, nota-se que o Banco do Estado do 
Pará permaneceu em primeiro colocado, o mesmo apresentado quando analisado somente 
em seu setor, entretanto o banco que apresentou a última colocação foi o Banco Paname-
ricano S.A. igualmente a análise do grupo do setor privado.

No contexto geral dos resultados, observa-se que o banco que obteve maior rentabilidade 
para o período analisado de 2008 a 2012 foi o Banco do Estado do Sergipe S.A., mesmo 
este não ficando em nenhum dos anos analisados em primeiro lugar e nem quando anali-
sado somente no seu setor público, fato este devido o mesmo não ter grandes oscilações 
de na sua rentabilidade, percebe-se que o seu posicionamento foi de 4º lugar em 2008 e 
2009, em 3º lugar no ano de 2010 e 2011 e 2º lugar em 2012. No tocante ao último colo-
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cado para o contexto geral, apresenta-se o banco Consorcio Alfa de Administração S.A. do 
setor privado.

Na Tabela 4 foram atribuídos pontuação para cada colocação conforme a formula de Vikor, 
a partir dessa pontuação, observamos os resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Ranking do setor público e privado.

Banco 2008 2009 2010 2011 2012 Geral

Público 20,13 20,13 20,13 18,50 19,63 98,50

Privado 12,25 12,25 12,25 12,90 12,45 62,10

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados expostos na Tabela 4 indicam que o setor público apresentou melhor renta-
bilidade frente ao setor privado, o mesmo recebeu a pontuação de 98,50, já o setor privado 
obteve pontuação de 62,10. 

Ao observamos os resultados obtidos a partir da aplicação do método Vikor para o total 
dos bancos, o setor que ficou mais bem colocado foi o público referente ao Banco do Es-
tado de Sergipe S.A. o mesmo ocorreu para o setor privado classificado como última ins-
tituição privada, o Consorcio Alfa de Administração S.A. Resultados estes em consonância 
com o apresentado na Tabela 4 com pontuação geral para todas as instituições estudas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou definir por meio dos indicadores de rentabilidade, um ranking das 
instituições financeiras listadas na BM&FBovespa utilizando o método Vikor. Para aten-
der ao objetivo, foi utilizada uma metodologia descritiva, realizada por meio de análise 
documental, com abordagem quantitativa. Foram utilizados os indicadores extraídos das 
demonstrações contábeis dos últimos cinco anos e, sobre eles, aplicado o método Vikor. 

O método foi aplicado para o grupo de instituição financeira da amostra pertencente ao 
setor público e privado, sendo possível identificar que banco do setor público que ficou 
mais bem colocado foi o Banco do Estado do Para S.A. e o último colocado foi o Banco da 
Amazônia S.A. Para o setor privado a instituição que ficou mais bem colocada foi o Paraná 
Banco S.A. e o último colocado a Alfa Holding S.A.

A partir da aplicação do método Vikor para todas as instituições financeiras e para todos os 
anos da amostra, foi possível estabelecer um ranking geral, obtendo-se o posicionamento 
geral de cada banco em relação ao grupo de indicadores de rentabilidade. O Banco do Estado 
de Sergipe S.A. se destacou, ocupando a primeira posição pertencente ao setor público, já 
a último colocado foi para o banco do setor privado o Consorcio Alfa de Investimentos S.A.

Assim, conclui-se que as instituições financeiras que se destacaram com o mais alto grau 
de rentabilidade pertencem ao setor público consequentemente os bancos do setor privado 
receberam menor pontuação frente aos indicadores estudados.
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi verificar a conformidade entre objetivos apresentados e suas 
conclusões, além dos métodos científicos utilizados nas pesquisas em Governança e Gestão de 
Tecnologia da Informação nas duas primeiras edições do ENANPAD. Foi desenvolvida uma pes-
quisa qualitativa/quantitativa, dividida em duas fases, onde se avaliou 179 artigos em periódicos 
nacionais e um estudo censitário com avaliação quali-quanti de 17 artigos apresentados nos 
dois primeiros anos do tema citado (2009-2010). Foi observada a predominância do paradigma 
positivista, trabalhos quantitativos, e método hipotético-dedutivo, além de ter sido identificada a 
predominância da análise fatorial, e no qualitativo, o estudo de caso único. Conformidade entre 
objetivo e conclusões.

Palavras-chave: Governança de TI. Epistemologia. Métodos Científicos.

IT GOVERNANCE: METHODS IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

ABSTRACT: The objective of the research was to verify the conformity between objectives and pre-
sented its conclusions, beyond the scientific methods used in research on Governance and Mana-
gement of Information Technology in the first two editions of ENANPAD. A qualitative / quantitative 
research, divided into two phases, which evaluated 179 articles in national journals and census 
study with qualitative and quantitative evaluation of 17 papers presented in the first two years of 
the issue cited (2009-2010) was developed. The dominance of the positivist paradigm, quantitative 
studies, and hypothetical-deductive method, the single case study noted, and has been identified 
the prevalence of factor analysis, and qualitative. Conformity of purpose and findings.

Key Words: IT Governance. Epistemology. Scientific Methods.
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1. INTRODUÇÃO
A Tecnologia da Informação (TI)  vem a cada dia desempenhando um papel mais importante 
nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, especialmente devido à grande parte 
das transações serem registradas em ambientes informatizados. 

O aumento da importância da TI acarreta a reflexão e uma maior atenção em questões 
vinculadas ao crescimento de investimentos com a TI, valor que a TI agrega à organização 
e aos produtos e serviços prestados. Todas essas questões fazem com que o tema Gover-
nança e Gestão de TI se faça cada vez mais presente no ambiente acadêmico e corporativo.

No Brasil devido a um aumento no número de publicações na área de Administração, 
é importante que sejam feitas pesquisas que analisem criticamente a qualidade dos 
trabalhos produzidos. 

Para Souza et al (2009) vários pesquisadores estão somando esforços na criação de um 
corpo de meta-estudos que agreguem vários aspectos das publicações científicas na Ad-
ministração, sobretudo questões relacionadas à base epistemológica e dos procedimentos 
metodológicos, dentre outros aspectos.  Também não estão em grandes números as pes-
quisas que tratam de questões de análise bibliométricas ou questões epistemológicas dos 
artigos produzidos. A ideia dos estudos feitos, é de mapear a produção de conhecimento 
em Administração, quais são as áreas mais citadas e discutidas.

Para Martins et al (2009) existe um campo muito grande para pesquisadores que queiram 
realizar pesquisas no campo de estudo de análise das pesquisas científicas, ou esses as-
pectos epistemológicos, que segundo Japiassu (1991) é um estudo crítico dos princípios, 
hipóteses e resultados das mais diversas ciências, e Campos et al (2010) contribuem afir-
mando que a epistemologia deve direcionar sua atenção não somente para os resultados 
obtidos, mas para os procedimentos utilizados na pesquisa. 

No país existe ainda um número pequeno de publicações que tratam do assunto Gover-
nança e Gestão de TI, mas o tema vem ganhando maior atenção, um exemplo é a cria-
ção na Divisão Acadêmica ADI – Administração da Informação do ENANPAD, do tema 
“Governança e Gestão de Tecnologia da Informação”, onde foram publicados artigos 
nos anos de 2009 e 2010.

Devido a esse aumento na quantidade de artigos sobre Governança e Gestão de TI, o pre-
sente estudo se torna relevante pelo motivo de a governança da tecnologia de informação 
ganhar maior representatividade nas organizações e no meio acadêmico, refletindo o cres-
cimento da Tecnologia da Informação na sociedade contemporânea. 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a conformidade existente entre os objetivos 
apresentados e suas conclusões, além dos métodos científicos utilizados nas pesquisas 
apresentadas no tema Governança e Gestão de Tecnologia da Informação nas suas duas 
primeiras edições (2009 e 2010) do ENANPAD.
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2. REFERENCIAL

2.1. EPISTEMOLOGIA E MÉTODOS CIENTÍFICOS 
O homem como objeto de estudo é algo recente (século XIX), a ciência responsável pelo 
estudo do ser humano são as ciências humanas é que para se tornar mais respeitável pas-
saram a utilizar recursos das ciências matemáticas e naturais. Devido a essa dependência 
das outras ciências surgiram dúvidas sobre a possibilidade de ciências que tivessem o 
homem como objetivo.

Para Chauí (2005), as críticas às ciências humanas levam em consideração que ciências 
lidas com fatos observáveis; busca leis objetivas; opera por análise e síntese; lida também 
com fatos regidos pela necessidade causal ou pelo determinismo, além de lidar com fatos 
objetivos. Para Vergara (2006), a ciência é um processo permanente de busca da verdade, 
de sinalização sistemática de erros e correções, predominantemente racionis.

E a busca por essa racionalidade, requer relação com a atitude científica, Chauí (2005) afir-
ma que as coisas precisam de explicação, elas precisam ter a sua veracidade questionada. 
A relação de causa só é estabelecida após a investigação da natureza ou estrutura do fato 
estudado e sua relação. E como se dá essa investigação? Existe a “neutralidade científi-
ca”? Para Vergara (2006), a pesquisa é feita por pesquisadores, que são seres humanos, 
dotados de crenças, paradigmas e valores. E ao se negar isso, se está negando a própria 
existência humana.

Quanto à epistemologia, ela está relacionada à construção do conhecimento dentro de cada 
campo de estudo da ciência. O pensamento epistemológico se estabelece com objetivo de 
validar os novos pontos de vista e de reestruturar os quadros teóricos, sendo estes pensa-
mentos  realizados pelos próprios pesquisadores da área de estudos.

Koche (2005) define a epistemologia como a teoria da ciência, que estuda a investigação 
científica e o conhecimento científico, e objetiva evidenciar os meios do conhecimento 
científico. A epistemologia, então, aborda elementos relativos à compreensão da natureza 
e objeto da ciência, procurando descrever racionalmente esse processo, apresentando cri-
térios e padrões de racionalidade. Já Bresser-Pereira (2006) afirma que epistemologia é o 
estudo crítico do conhecimento.

Para Bruyne et al (1991) afirmam que a epistemologia provê as ferramentas de questio-
namento dos princípios nas ciências, o que é essencial, bem como, apresenta um caráter 
reflexivo e de precaução sobre os seus procedimentos e resultados. Para Japiassu (1991), 
a epistemologia possui como atividade primordial a reflexão sobre a prática dos cientistas, 
tomando por objeto não mais os resultados das ciências, mas sim o seu processo, que é 
utilizado para assegurar o rigor da investigação científica. 

Os métodos científicos, além de ajudarem no rigor da investigação científica, permi-
tem separar elementos subjetivos e objetivos de um determinado fenômeno, tornar o 
objeto do conhecimento algo controlável, verificável, interpretável e de possíveis cor-
reções. Para se interpretar as causas e os efeitos é importante que sejam formuladas 
teorias (CHAUÍ, 2005).
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Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento de reflexão, sistêmico, con-
trolado e crítico, com relação a um determinado tipo de problema. Onde esse procedimento 
acaba por gerar descobertas de novas situações, fatos, comportamentos, etc. Os métodos 
científicos são fundamentais para a concretização de pesquisas. Lakatos e Marconi (2006) 
afirmam ainda que não há ciência sem o emprego de métodos científicos.

Para Acevedo e Nohara (2006, p. 12) o processo de pesquisa científica caracteriza-se pela 
interação dos seguintes elementos:

• Questão básica (pergunta ou problema) que motiva a investigação;

• Fenômenos que estão sendo observados (eventos ou objetos);

• Sistemas conceituais, que são utilizados para interpretar os fenômenos, dos 
quais faz parte a teoria; e

• Métodos utilizados para coletar os dados (registros e transformações dos da-
dos).

Ter um método científico representa ter critérios para se buscar responder à pergunta da 
pesquisa, que para Acevedo e Nohara (2006), o problema é na sua maioria elaborado de 
forma interrogativa, e que representa uma das partes mais importantes do trabalho, devido 
ser ele o direcionador da pesquisa. Um problema formulado de forma inadequada pode 
colocar por terra todo um trabalho (VERGARA, 2006).

Para Cooper e Shindler (2003, p. 68) citam Albert Einstein que afirmou que a “formulação 
de um problema é muito mais essencial do que sua solução, que pode ser simplesmente 
uma questão de capacidade matemática ou experimental”. 

Enquanto o problema é uma questão a ser averiguada pela pesquisa, o objetivo é o resulta-
do almejado.  Para Acevedo e Nohara (2006, p. 28), o objetivo de uma pesquisa científica “é 
a afirmação daquilo que se quer alcançar com o estudo”. O objetivo tem que estar relacio-
nado ao problema, e estar em conformidade com as conclusões alcançadas na pesquisa.  

2.2. GOVERNANÇA DE TI
Devido ao crescimento e aumento da importância das organizações, as responsabilidades 
e decisões passaram a ser tomadas por conselhos. A governança corporativa é basicamen-
te a criação de estruturas internas e externas que garantem que as decisões tomadas no 
âmbito organizacional sejam tomadas dentro de parâmetros que garantam os interesses 
dos acionistas / governantes / cidadãos, além de garantir a transparência das transações 
para as partes envolvidas.

Para Flôres (2004), a governança corporativa é definida como o conjunto de relações entre 
a administração da organização, seu conselho de administração e outras partes envolvidas. 
Além de propiciar um arcabouço que esclarece os objetivos das empresas, como conseguir 
atendê-los e como monitorar o seu desempenho. 

Weill e Ross (2006) identificam os seis ativos principais das empresas, fundamentais para  
atingir as estratégias e gerar valor para o negócio: ativos humanos, ativos financeiros, 
ativos físicos, ativos de propriedade intelectual, ativos de informação e TI e ativos de rela-
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cionamentos. O ativo informação e TI devido a sua importância e inserção no meio orga-
nizacional, precisa estar cada vez mais alinhado com as estratégias da organização. Veras 
(2009) contribui afirmando que a estratégia de negócio da organização é que define o 
modelo de governança a ser empregado, que acaba por definir também o modelo de gover-
nança de TI. Para isso a governança de TI precisa identificar os princípios da governança 
corporativa e refletir no gerenciamento da TI.

A integração entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI deve ser consolidada para 
que se consiga alcançar os níveis de qualidade desejados pelos acionistas e clientes. Para 
Veras (2009), existem três modelos de governança de TI: o modelo de Aragon e Ferraz, que 
possui a proposta de uma visão da governança de TI baseada em ciclo de vida que acaba 
ultrapassando as definições de governança; o modelo COBIT, que possibilita um direcio-
namento rumo à governança de TI baseada em processos; e o modelo de Weill e Ross, 
baseado na matriz de arranjos de governança de TI, que permite uma melhor visualização 
das decisões-chave e quem são os tomadores de decisões.

Jaeger-Neto et al (2009) afirmam que a governança corporativa e a de TI, podem influen-
ciar significativamente no desempenho da organização, através da geração de valor para o 
negócio e da gestão equilibrada do risco com o retorno do investimento. Para isso alguns 
dos princípios da governança corporativa foram adotados na governança de TI. 

Weill e Ross (2006, p. 8) conceituam governança de TI como sendo “a especificação dos 
direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 
desejáveis na utilização da TI”. Já segundo ITGI (2004), a governança de TI é de respon-
sabilidade da diretoria e gerência executiva da organização. E que um fator crucial na go-
vernança de TI é conseguir identificar os responsáveis pelas decisões e quem responderá 
(positiva ou negativamente) por elas. 

O ITGI (2004) define que o propósito da governança de TI é o de direcionar a TI e assegurar 
que seu desempenho encontre os seguintes objetivos: alinhamento da TI com a empresa e 
realização dos benefícios prometidos; uso da TI para capacitar a organização para explorar 
oportunidades e maximizar benefícios; uso responsável dos recursos de TI; e gestão de 
riscos relacionados à TI.

O bom desempenho da governança de TI traz bons resultados para a organização. Segundo 
Bowen et al (2007), a gestão de recursos de TI ajuda na obtenção de sucesso da organi-
zação. E que uma governança de TI eficaz gera benefícios verdadeiros para a organização, 
tais como: credibilidade, referência em produtos, na prestação de serviços e diminuição 
dos custos.

A governança de TI se apresenta como uma importante ferramenta capaz de permitir o 
alinhamento entre as estratégias de negócio e da TI, além de favorecer um maior profissio-
nalismo aos processos decisórios da TI.

3. METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo estabelecido, foi utilizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 
onde na fase inicial da pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória, que, segundo 
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Mattar (2001), pode contribuir de forma significativa ao pesquisador a entender de uma 
forma mais fácil as várias opções aplicáveis ao seu problema de pesquisa. 

A pesquisa foi dividida em duas fases, a primeira teve como objetivo identificar em 3 perió-
dicos (RAE Eletrônica – Qualis B1; RAUSP – Qualis A2 e a Revista de gestão da tecnologia 
e sistemas de informação (JISTEM) – Qualis B1) as áreas de TI que estão em crescimento 
em periódicos de Administração, foi feita uma avaliação qualitativa, através de um estudo 
documental dos 179 artigos pesquisados dos anos de 2008, 2009 e 2010, com o intuito de 
detectar áreas de Tecnologia da Informação (TI) que estão em ascensão. 

Após análise dos dados da primeira fase, foi observada uma ocorrência de pesquisas com 
os temas “Gestão de Tecnologia da Informação”, “Estratégia de Tecnologia da Informação” 
e “Governança de TI”. Dos 179 artigos, 49 têm relação com a área de TI, sendo 23 relacio-
nados aos temas citados, ou seja, dos artigos da área de TI, 46,9% possuem relação com 
Gestão, Estratégia e Governança de TI. 

Na segunda fase, devido à percepção dessa tendência, foi selecionada a divisão acadêmica 
– ADI – Administração da Informação, com o tema “Governança e Gestão de Tecnologia 
da Informação”, onde foi feito um estudo censitário com uma avaliação qualitativa dos 17 
artigos apresentados no ENANPAD dos dois primeiros anos do tema, 2009 (9 artigos) e 
2010 (8 artigos).  

Na avaliação qualitativa foi utilizado como instrumento de coleta de dados a Análise de 
Conteúdo dos artigos, que para Martins e Theóphilo (2007), trata-se de uma técnica onde 
se procura identificar a essência de um texto em seus detalhes de informações.  Vergara 
(2006, p. 14) contribui afirmando que “a análise de conteúdo se refere ao estudo de textos e 
documentos. É uma técnica de análise de comunicações, tanto associada aos significados, 
quanto aos significantes da mensagem”. Para Lima (2004, p. 30), a pesquisa qualitativa 
permite “imprimir significado aos fenômenos humanos com o apoio de exercícios de in-
terpretação e compreensão, pautados na observação participantes e na descrição densa”.

Também foi feita uma avaliação quantitativa com relação aos temas mais frequentes nos 
artigos, dos métodos utilizados nos 17 artigos analisados, forma de abordagem do pro-
blema, métodos estatísticos utilizados e para análise e interpretação dos resultados da 
pesquisa quantitativa, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva para descrever e 
sumarizar o conjunto de dados.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

4.1. PERIÓDICOS COM QUALIS A2 E B1 
Na primeira fase da pesquisa, foram analisados 179 artigos das revistas RAE Eletrônica – 
Qualis B1; RAUSP – Qualis A2 e a Revista de gestão da tecnologia e sistemas de informa-
ção (JISTEM) – Qualis B1, nos últimos 3 anos (2008, 2009 e 2010). 
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Foi observado que na Revista RAE (35 artigos), uma predominância nos últimos três anos 
artigos na área de marketing, com 31,4% das ocorrências, esse fator é justificado, devido 
a uma parceria com o evento EMA, onde foram publicados os melhores artigos do evento. 
Já a área de TI teve poucos artigos aceitos na RAE, somente 8,5%. 

Na Revista RAUSP (83 artigos), há uma melhor distribuição entre os temas dos artigos 
aceitos, com destaque para RH e Organizações (16,8%), Marketing (12,05%), Estratégia 
e Economia das Organizações (19,28%) e Financeiro e Contábil (24,10%). A área de TI e 
governança obteve um percentual de 14,4%.

Já a Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (JISTEM) por ser uma 
revista mais especializada na área de TI a ocorrência de assunto na área foi de 75,4%. 
Com mais ocorrências em temas voltados para Internet, Governo Eletrônico, Gestão da 
Informação, Estratégia de TI, Gestão de TI, Projetos de TI, Sistemas de Informação (ERP), 
Outsourcing e Governança de TI.

Dos 179 artigos, 49 tem relação com a área de TI, sendo 23 relacionados aos temas Ges-
tão, Estratégia e Governança de TI, ou seja, dos artigos da área de TI, 46,9% possuem 
relação a esses temas. Percebeu-se uma incidência crescente do assunto Governança de 
TI, principalmente nos 2 últimos anos. 

4.2. ARTIGOS ENANPAD DO TEMA 
“GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO”2009/2010
Por se tratar de um estudo censitário, foram avaliados todos os 17 artigos apresentados 
no ENANPAD nos dois primeiros anos do tema “Governança e Gestão de Tecnologia da 
Informação”, sendo 9 artigos em 2009 e 8 artigos em 2010. 

Os artigos abordaram vários temas, com uma predominância de Governança de TI, segui-
do de Estratégia e Investimentos em TI, conforme demonstra o quadro 01. Do ano de 2009 
para 2010, o tema Governança de TI teve um aumento 100%, isso sugere que a criação 
desse novo tema do ENANPAD “Governança e Gestão de TI”, tenha estimulado a submis-
são de artigos na área de Governança de TI.

Quadro 01: Temas do ENANPAD (Tema “Governança e Gestão de TI”)

Temas 2009 2010 Total %

BPM 1 0 1 5,9

Estratégia de TI 2 2 4 23,5

Governança de TI 2 4 6 35,3

Informatização de Modelos de Gestão 1 0 1 5,9

Investimentos em TI 2 2 4 23,5

TI Verde 1 0 1 5,9

Total 9 8 17
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Fonte: Pesquisa Direta

Com relação ao problema, que para Vergara (2006, p. 21) “quando formulados de maneira 
inadequada podem colocar por terra todo um trabalho que, em geral, consome bastante 
tempo e energia de seu realizador”, a pesquisa demonstrou que a maioria não apresentou 
o problema no artigo de forma explícita (82%), contra 18% que apresentaram o problema 
com uma pergunta a ser respondida. Conforme demonstra o gráfico 01.

Gráfi co 01: Problema explícito na pesquisa
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Fonte: Pesquisa Direta

Na pesquisa, observou-se também, uma maior utilização do paradigma positivista, que 
para Roesch (2006), a ideia do positivismo é que o mundo social existe externamente 
ao homem, e que suas propriedades devem ser medidas através de métodos objetivos. 
Constatou-se no trabalho que a maioria dos artigos a forma de abordagem do problema foi 
quantitativo, com 59%, embora os trabalhos qualitativos também tenham obtido um bom 
percentual 41%. Não foi observada nenhuma ocorrência de artigos Quali-Quanti. Outra ca-
racterística que indica esse aspecto mais positivista, é que dos 10 trabalhos quantitativos, 
50% utilizaram o método hipotético-dedutivo, que segundo Vergara (2006) é uma herança 
da corrente epistemológica positivista. Outro fato também observado, que 1 dos artigos foi 
feito um ensaio teórico. 

Gráfi co 02: Forma de abordagem do Problema
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Os números observados na pesquisa estão de acordo com os números apresentados por 
Campos et al (2010), que constataram que nos artigos publicados em anais de Congres-
sos e Encontros Nacionais de Contabilidade ou que se enquadravam na área específica de 
Contabilidade e que apresentavam qualificação pela CAPES com Conceito A, no período de 
2006 a 2008, sobre o tema Governança Corporativa, a abordagem dominante foi a empí-
rico-positiva, e a avaliação das pesquisas foram realizadas mais frequentemente de forma 
quantitativa. Contribuindo também com a afirmação, Malanovicz et al (2009) declaram que 
a maioria das pesquisas relacionadas à área de TI tem adotado abordagens positivistas.

Ainda com relação à abordagem quantitativa, a pesquisa demonstrou que a Estatística 
Descritiva e Análise fatorial foram os métodos estatísticos mais utilizados, embora tenha 
existido um equilíbrio com outros métodos, conforme demonstra o quadro 02 abaixo.

Quadro 02: Métodos estatísticos utilizados nos artigos

Abordagem Quantitativa Valor Absoluto %

Modelagem de Equações Estruturais 1 10,0

Correlação de Pearson 1 10,0

Estatística Descritiva 2 20,0

Análise Fatorial 2 20,0

Estudo de Eventos 1 10,0

Qui-Quadrado 1 10,0

Regressão Múltipla 1 10,0

Análise de Clusters 1 10,0

Fonte: Pesquisa Direta

Já na abordagem qualitativa existe uma predominância nos artigos feitos utilizando o estu-
do de caso único, que tem como característica uma unidade de análise ou um sistema bem 
delimitado, que se analisa em profundidade, visando ao detalhamento. Para Lima (2004), 
com o estudo de caso é possível ter a explicação de um determinado fenômeno com a 
exploração detalhada e exaustiva de uma unidade de estudo ou de várias. 67% das pes-
quisas utilizaram o estudo de caso holístico, que é a utilização de uma unidade de estudo. 
Conforme demonstra o gráfico 03.

Gráfi co 03: Forma de abordagem do Problema Qualitativo
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Com relação aos trabalhos relacionados à Governança de TI, observou-se também uma 
predominância nos trabalhos quantitativos (67%), conforme demonstrado no gráfico 04, e 
no caso dos qualitativos todos utilizaram o estudo de caso único.

Gráfi co 04: Forma de abordagem do Problema na Governança de TI
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Fonte: Pesquisa Direta

Para Martins et al (2009), as pesquisas científicas geram uma expectativa que nelas exis-
tam uma coesão entre a proposição, a metodologia utilizada e os resultados apresentados. 
A necessidade dessa lógica epistemológica deve ser considerada mínima demandada para 
que pesquisas sejam publicadas. 

Na avaliação qualitativa dos periódicos que utilizou como instrumento de coleta de dados 
a Análise de Conteúdo, foi avaliada a relação existente entre o problema (quando ele foi ex-
plicitado), objetivo e conclusões.  Vale ressaltar que essa avaliação não teve como objetivo 
analisar a qualidade das respostas, mas sim, se existe uma conformidade entre problema 
(quando explicitado), objetivo e conclusão.

Com relação à definição do problema, detectou-se que somente 17,6% dos artigos possu-
íam problema claramente definido. E todos estavam em conformidade com o objetivo pro-
posto  na introdução dos trabalhos analisados. Embora, em um dos trabalhos, o objetivo 
só foi expresso no momento da conclusão. De toda forma se encontrava em conformidade 
com o problema proposto. 

Outro fato observado, mas agora com relação ao objetivo, é que 35,9% dos objetivos 
não se encontravam no capítulo de Introdução, mas eram encontrados, ou no capítulo 
de metodologia, quando o autor fazia referência ao método utilizado para se alcançar 
o objetivo, ou em todos os outros casos, o objetivo era apresentado na conclusão do 
trabalho. Outro fato observado é que em um dos trabalhos, na introdução o objetivo 
proposto era de fazer uma comparação, mas na conclusão passou a ser o de analisar, e 
não foi feita uma comparação.

Para Silvia e Menezes (2001), o objetivo é a síntese do que se pretende alcançar, e deve 
começar com um verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de mensu-
ração. Observou-se na pesquisa que 2 dos trabalhos apresentados não utilizaram o verbo 
conjugado no infinitivo. Para exemplificar foi selecionado um dos objetivos:
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O presente artigo analisa os resultados alcançados com a implantação desse 
modelo de relacionamento – caracterizado como um mecanismo de Governan-
ça da área de TI – entre as áreas de negócio e a área de TI em uma empresa 
financeira de grande porte, por meio da avaliação de percepções de ocupantes 
de cargos gerenciais (Grifo nosso).

Como padrão de verbos utilizados na elaboração dos objetivos, podem-se citar para: deter-
minar estágio cognitivo de conhecimento, determinar estágio cognitivo de compreensão, 
determinar estágio cognitivo de aplicação, determinar estágio cognitivo de análise, deter-
minar estágio cognitivo de síntese e determinar estágio cognitivo de avaliação (SILVIA; 
MENEZES, 2001). A pesquisa apresentou uma diversidade de verbos, tais como: Analisar, 
Identificar, Avaliar, Comparar, Compreender, Verificar, Entender, Compartilhar, Explorar, Va-
lidar e Estabelecer. Foi identificada uma maior predominância dos artigos na busca por 
análises (64,7%), conforme demonstra o quadro 03. 

Quadro 03: Estágio Cognitivo

Estágio Cognitivo Frequência %

De Aná lise 11 64,7

De Compreensã o 2 11,8

De Avaliaçã o 3 17,6

De Conhecimento 1 5,9

Fonte: Pesquisa Direta

Com relação à conformidade entre objetivo e conclusões, somente 2 trabalhos, um qua-
litativo e outro quantitativo, não existiu conformidade clara entre o objetivo desejado e as 
conclusões. No primeiro caso, o objetivo era o de comparar, já na conclusão, a compara-
ção não foi feita, somente uma verificação da situação atual. No Segundo caso o próprio 
objetivo não ficou claro, que dificultou a comparação com o resultados objetivos, para 
exemplificar foi selecionado o objetivo:

O presente estudo foi motivado pela intenção de compartilhar as lições aprendi-
das em decorrência de experiências vivenciadas no processo de implantação do 
modelo de governança de TI

Com relação à conformidade problema versus objetivo, todos os trabalhos que apresenta-
ram problemas explícitos, estavam em conformidade com os objetivos e respectivamente 
com as conclusões. Já com relação aos objetivos versus as conclusões 88% dos trabalhos, 
o objetivo se encontrava claramente explicitado nas conclusões, que buscavam demons-
trar que o mesmo foi alcançado.  Para exemplificar, foram destacados dois trechos de um 
dos artigos, um com o objetivo e outro com um trecho da conclusão:

Objetivo:

Desse modo, pretendeu-se nesta pesquisa avaliar, sob a percepção dos execu-
tivos, o impacto da adoção de diferentes mecanismos de governança de TI no 
desempenho da gestão da TI.
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Conclusão:

O presente estudo buscou avaliar, sob a percepção dos executivos, o impacto 
da adoção de diferentes mecanismos de governança de TI no desempenho da 
gestão da TI. Dos 24 mecanismos analisados, o planejamento estratégico da 
área de TI, a análise de viabilidade de projetos de TI e o uso de comitês para 
projetos específicos de TI aparecem como os mecanismos mais utilizados pelas 
empresas analisadas. Destes, o PESI (1o) e o comitê de projetos específicos de 
TI (3o), juntamente com a participação do CIO na formulação da estratégia da 
empresa (2o), as práticas de compliance (4o) e os comitês de TI (5o) aparecem 
como os mecanismos que mais afetam o desempenho (percebido) da gestão da 
TI. (Grifo nosso)

Na maioria dos artigos, os objetivos estavam bem claros nas conclusões, outro fator ob-
servado, foi que nas conclusões, não há referências ao problema, e sim aos objetivos e 
alcance das hipóteses (quando definidas). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, devido a um aumento no número de publicaçõe s na área de Administração, é 
importante que sejam feitas pesquisas que analisem criticamente a qualidade dos trabalhos 
produzidos. A criação no ENANPAD (divisão Acadêmica – Administração da Informação), 
com o tema “Governança e Gestão de Tecnologia da Informação” demonstra a preocupa-
ção em gerar mais publicações principalmente na área de Governança de TI.

O objetivo principal deste trabalho foi de verificar a conformidade existente entre os ob-
jetivos apresentados e suas conclusões, além dos métodos científicos utilizados nas pes-
quisas apresentadas no tema Governança e Gestão de Tecnologia da Informação nas suas 
duas primeiras edições (2009 e 2010) do ENANPAD.

 A partir da análise de conteúdo na avaliação qualitativa e da análise com estatística des-
critiva da avaliação quantitativa, o objetivo foi alcançado. Inicialmente, observou-se um 
aumento no número de publicações nos periódicos analisados, do tema Governança de TI, 
principalmente nos dois últimos anos. 

Na avaliação dos artigos do ENANPAD no tema citado acima, a predominância foi de arti-
gos sobre Governança de TI, com um aumento de 100% do ano de 2009 para 2010. Tam-
bém foi percebida uma relevância nos temas Investimento em TI e Estratégia de TI. Quanto 
ao problema dos artigos, poucos trabalhos o explicitaram, mas os que o fizeram, ele estava 
em conformidade com o problema e com as conclusões .  

Na pesquisa, observou-se também uma maior utilização do paradigma positivista, cons-
tatou-se que a maioria dos artigos a forma de abordagem do problema foi quantitativo, 
resultado que é semelhante ao obtido por Campos et al (2010) e Malanovicz et al (2009). 
Não foram observados trabalhos Quali-quanti, e artigos qualitativos também tiveram uma 
boa representação. Nos trabalhos quantitativos, a metade utilizou o método hipotético-
-dedutivo, que vem a fortalecer essa visão epistemológica positivista dos trabalhos da 
área de TI. Também foi observada a baixa aceitação de artigos do tipo ensaio-teórico, onde 
somente 1 artigo foi aceito.
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Na abordagem quantitativa, o método estatístico mais utilizado foi a análise fatorial, en-
quanto que na abordagem qualitativa foi o estudo de caso único. Com relação aos trabalhos 
especificos sobre Governança de TI, na maioria dos artigos, o problema foi abordado de 
forma quantitativa (67%).

Quanto a objetivo em conformidade com a conclusão, inicialmente foi observado que um 
número expressivo (35,9%) dos artigos o objetivo não constava na introdução, e que fo-
ram posteriormente mencionados ou na metodologia, ou na própria conclusão. Também 
poucos casos foram percebidos de conjugação errada do verbo do objetivo. A maioria dos 
artigos existiu de acordo com os verbos utilizados, a busca por análises (Estágio Cognitivo 
de Análise), com uma frequência de 64,7% dos casos.

Já na conformidade objetivo versus conclusões, a maioria (88%) dos trabalhos apresenta-
ram um alinhamento entre o objetivo e as conclusões de forma clara, embora 2 deles não 
conseguiram obter essa conformidade. Isso sugere o cuidado dos autores para confecção 
das conclusões, tendo o objetivo como direcionador.

Por meio dos estudos levantados, observou-se com relação à limitação da pesquisa que 
o número de periódicos pesquisados não atingiu uma quantidade relevante. Ademais, es-
pera-se que essa pesquisa possa orientar estudos futuros capazes de analisar implicações 
práticas e teóricas que justifiquem a concentração de pesquisas sobre governança de TI. 
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RESUMO: O estudo analisa as competências essenciais para os profissionais de computação, 
verificando a existência de um gap entre a percepção de três grupos de indivíduos: profissionais, 
gestores e professores. Verifica, ainda, o grau de relevância e as divergências das competências, 
segundo a percepção de cada grupo; e o gap existente entre as competências demandadas e 
ofertadas. A pesquisa é exploratória e descritiva, qualitativa e quantitativa e faz uma revisão da 
literatura sobre o tema. O marco teórico está fundamentado no Modelo de Competências de Le 
Boterf (2003) e no Modelo de Análise do Gap da Qualidade de Parasuraman, Zeithaml e Berry 
(1985), articulado com a Qualidade em Instituições de Ensino de Sirvanci (1996). A partir dos 
modelos referenciais, aplicou-se o Teste T para teste das hipóteses. Os resultados revelaram a 
existência de gaps entre os diferentes grupos pesquisados.

Palavras-chave: Competências essenciais. Informática. Gestores.

CORE COMPETENCIES IN IT SERVICES: ANALYSIS 
OF PERCEPTIONS AMONG PROFESSIONALS, 
MANAGERS AND GRADUATE TEACHERS

ABSTRACT: The study analyzes the essential skills for computer professionals, verifying the exis-
tence of a gap between the perception of three different groups: professionals, managers and te-
achers. The Division also verifies the degree of relevance and differences of powers, according to 
the perception of each group; and the existing gap between the defendants and offered skills. The 
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research is exploratory and descriptive, qualitative and quantitative and makes a literature review 
on the topic. The theoretical framework is based on the Le Boterf Competence Model (2003) and 
Gap Analysis Model of Quality Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985), combined with the Qua-
lity Sirvanci Education Institutions (1996). From the reference models, we applied the t test for tes-
ting of hypotheses. The results revealed the existence of gaps between different groups surveyed

Keywords: Essential Skills. Informatics. Managers.

1. INTRODUÇÃO
A Educação Superior vem sofrendo profundas mudanças em vários países do mundo. A 
sociedade atual está vivendo a era do conhecimento, onde o diferencial de um país ocorre 
principalmente pelo seu nível de educação. No Brasil, houve uma expansão acelerada da 
oferta de cursos no Ensino Superior, alterando profundamente o seu modelo educacional. 

A Educação Superior no Brasil cresceu 63,8% em números de alunos matriculados no pe-
ríodo de 1998 a 2002 (INEP, 2004). Acompanhando o aumento na oferta de cursos, surgiu 
uma elevação nos índices de evasão escolar na maioria das Instituições de Ensino Superior. 
O contexto de instabilidade e mudanças cada vez mais presente no macro-ambiente e no 
ambiente das instituições de Ensino Superior, em particular, tornam indispensável que os 
gestores educacionais administrem estrategicamente as instituições de ensino. 

Um aspecto relevante para a gestão das instituições de Ensino Superior é a sua proximida-
de com a sociedade. Estudos apontam que as instituições de Ensino Superior que mantêm 
vínculos diretos de relacionamento com a sociedade tendem a se sobressair. Apesar disso, 
há evidências de distanciamento entre as instituições de ensino e as organizações estabe-
lecidas no mercado de forma geral. Pesquisas indicam que existe uma diferença entre as 
competências profissionais exigidas pelas organizações e as competências profissionais 
adquiridas nos cursos de graduação. Ruas (2001), ao estudar o desenvolvimento de com-
petências gerenciais, identificou que o processo de transferência e adaptação dos resulta-
dos da formação no ambiente de trabalho é uma das problemáticas mais críticas na relação 
entre sistemas de formação e desenvolvimento de competências. Para o autor, existe a 
tendência de se formar um gap entre o desenvolvimento de competências e os processos 
de formação e treinamento convencionais, pois o desenvolvimento de competências entre 
os egressos não ocorre de forma “automática”.

Dentro desse contexto, considera-se o seguinte problema para investigação: Existe um 
gap entre as competências individuais dos profissionais graduados em computação e a 
demanda por competências como recurso organizacional por parte dos empregadores? 
Que competências devem ser consideradas ao se definir o currículo do curso de gradua-
ção em computação de modo que a IES se torne competitiva e atenda às necessidades do 
mercado? A partir da problemática considerada, a pesquisa tem como objetivo identificar e 
analisar as competências essenciais para os profissionais que atuam no setor de serviços 
de informática, verificando a existência de um gap entre a percepção de três grupos de in-
divíduos: profissionais e gestores de firmas que atuam neste setor e professores de cursos 
de graduação da área de computação, como subsídio para a elaboração de estratégias de 
marketing educacional. A pesquisa considera as seguintes hipóteses: 1) as competências 
demandadas pelas empresas não condizem com as ofertadas pelas instituições de ensino; 
e 2) existe uma divergência entre a percepção da importância das competências entre 
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funcionários e gestores das firmas que atuam no setor de computação e professores de 
cursos de graduação em computação e informática.

Ao identificar as competências essenciais para o profissional de informática, busca-se au-
xiliar as instituições de Ensino Superior no planejamento de um produto educacional mais 
afinado com as necessidades do mercado, ou seja, prover as instituições de Ensino Superior 
de informações fundamentais para adequar seu composto de marketing à realidade de seu 
mercado potencial. Ao inferir sobre as principais diferenças entre as percepções de gesto-
res, funcionários e professores, busca-se identificar inconsistências entre o que deve ser 
ensinado, segundo os professores, e o que deve ser aprendido, segundo os profissionais. 

O presente trabalho pretende contribuir para a discussão do tema, estimulando discussões 
sobre o papel da universidade, o papel do professor e as competências exigidas pelo mer-
cado na formação dos profissionais de computação, disponibilizando à comunidade um 
recurso que permita a adoção de critérios mais importantes para a formação do profissio-
nal da área de computação. 

2. QUEM SÃO OS CLIENTES DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR?

A resposta para esta pergunta, a princípio, parece óbvia. Na realidade, assume-se geral-
mente que os alunos são os clientes da Educação Superior, entretanto esta afirmação é 
bem complicada. Sirvanci (1996) pondera que existem algumas diferenças fundamentais 
entre clientes e alunos. Os clientes são livres para adquirir bens e serviços e não têm res-
trições de vendas baseadas em atributos pessoais. No entanto, as instituições de ensino 
restringem a admissão de alunos e não estão abertas a todos os que se candidatam a uma 
vaga, mesmo que concordem em pagar o preço solicitado. Clientes não têm a necessidade 
de provar mérito e elegibilidade. Entretanto, uma vez admitidos nas IES, os alunos são con-
tinuamente testados e certificados com notas e uma vez reprovados são obrigados a repetir 
um curso ou disciplina, ou são impedidos de prosseguir. Hall (1996 apud KAMVOUNIAS, 
1999) questiona a existência de algum outro mercado onde o fornecedor recebe o dinheiro 
do cliente, o mantém em um relacionamento longo e complexo, e ao afinal se recusa em 
entregar o produto desejado, no caso, o diploma.

Apesar dessas diferenças, os alunos ainda podem ser considerados clientes? Como devem 
ser caracterizadas as relações entre os alunos e as IES? Sirvanci (1996) fez uma analogia 
entre o fluxo pelo qual passam os alunos do Ensino Superior e o modelo de transformação 
utilizado na produção (SLACK et al.,1999), onde os alunos de nível secundário podem ser 
comparados com as matérias-primas (inputs) dos fornecedores, quando ingressam na 
instituição, como produtos em processo, enquanto cursando, e como produto acabado, 
quando se diplomam. Neste contexto, os alunos diplomados, ou egressos, competem no 
mercado de trabalho da mesma forma que marcas e produtos competem por clientes. Ou 
seja, os egressos são produtos e os empregadores são os clientes. O desempenho em 
algumas IES é frequentemente avaliado pelo número de diplomados produzidos em vez da 
qualidade da educação fornecida. 
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Entretanto, ao contrário do que ocorre com os materiais e os produtos, os alunos são en-
volvidos e interagem no processo educacional. Essa interação ocorre em dois tipos de sis-
tema: acadêmico e não acadêmico (SIRVANCI, 1996). No sistema não acadêmico, pode-se 
identificar os alunos como clientes internos, tendo em vista que eles pagam pelos serviços 
e facilidades, tais como restaurantes, livrarias, bibliotecas etc. No sistema acadêmico, a 
relação aluno-professor revela um duplo papel do professor e do aluno. O professor atua 
como fornecedor de informações e o aluno como cliente receptor. Colocando-se o aluno 
atuando como trabalhador, este deverá comprovar a absorção das informações fornecidas 
pelo instrutor, que atuará como um inspetor da qualidade, testando e classificando o co-
nhecimento exigido para a promoção ao período seguinte do processo educacional. Devido 
a esse duplo papel, os alunos não se comportam como clientes típicos. Clientes não con-
cordam em receber uma fração do produto comprado sem que haja transtornos; os alunos, 
no entanto, parecem bastante contentes quando aulas são canceladas ou são dispensados 
mais cedo. Assim, a questão se o aluno é o cliente, depende do aspecto a partir do qual se 
está estudando o processo educacional.

Para determinar quem é o cliente da IES, portanto, deve-se ter em mente os aspectos 
endógeno e exógeno. Pelo aspecto exógeno, o cliente final é a sociedade, que avalia o 
produto final da IES – o concludente – através de seus próprios agentes, os empregado-
res. Pelo aspecto endógeno, o cliente final é o aluno, que consome os produtos e serviços 
oferecidos pela IES. A satisfação dos alunos depende do estágio do processo em que eles 
se encontram, daí a importância em reconhecer que diferentes processos têm diferentes 
clientes e o papel de um aluno em cada processo não é o mesmo.

3. MODELO DE ANÁLISE DO 
GAP DA QUALIDADE

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram um modelo de qualidade dos 
serviços chamado Modelo de Análise do Gap da Qualidade, destinado a auxiliar a análise 
das fontes dos problemas da qualidade, e aos gerentes a identificarem como podem 
melhorar a qualidade do serviço (PARASURAMAN et al., 1985; ZEITHAML et al., 1988). 
O modelo apresenta entre os elementos da sua estrutura cinco discrepâncias chamadas 
de gaps da qualidade, que resultam de inconsistências no processo de gestão de qua-
lidade. “Esses gaps podem ser a principal barreira na tentativa de entregar um serviço 
o qual os consumidores percebam como sendo de alta qualidade” (PARASURAMAN; 
ZEITHAML; BERRY, 1985). 

O modelo é dividido em duas partes: a superior está relacionada com aspectos do cliente; 
e a inferior está relacionada com aspectos do prestador de serviços. A qualidade percebida 
do serviço pelos clientes depende do tamanho e direção do gap 5, que é a diferença entre o 
serviço percebido e o serviço esperado, que por sua vez, depende da natureza, magnitude 
e direção dos outros gaps, ou seja, o gap 5 é uma função dos outros gaps que possam ter 
ocorrido no processo, cada gap individualmente terá um impacto na qualidade dos servi-
ços. Assim, o serviço esperado é função da comunicação boca a boca, das necessidades 
pessoais dos clientes, das suas experiências passadas e da comunicação externa da em-
presa com os consumidores. O serviço percebido resulta de uma série de decisões e ativi-
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dades internas. As decisões sobre as especificações da qualidade do serviço no momento 
da sua entrega são orientadas pelas percepções da gerência com relação às expectativas 
dos clientes. 

No caso dos serviços educacionais, tomando as empresas como os seus clientes, o gap 
5 seria as divergências entre as expectativas do consumidor, nesse caso, as empresas e 
as competências dos funcionários, no caso, os profissionais da área. O modelo de análise 
do gap da qualidade pode ser utilizado por cada instituição de ensino em particular, para 
fazer uma análise da sua qualidade, ou em diversas empresas, para se fazer uma análise da 
qualidade do profissional de uma determinada área. 

4. O MODELO DE COMPETÊNCIAS 
A noção de competência pode assumir diferentes significados, não existindo uma só defi-
nição clara e unânime do termo. Para Desaulniers (1997), a competência resulta no deslo-
camento da noção de qualificação – baseada no saber-fazer – para uma noção mais ampla: 
o saber ser. Para Ropé & Tanguy (2003), a competência não pode ser compreendida de 
forma separada da ação. Para Le Boterf (2003) existe uma distinção entre a competência 
requerida e a competência real. A competência requerida pode ser construída através de 
capacidades operacionais, podendo ser descrita em termos de atividades. A competência 
requerida é aquela esperada pelo cliente e pela organização. A competência real é descrita 
em termos de conduta executada. Perrenoud (1999) destaca a importância da diferença 
existente entre conhecimentos e competências. O autor define competência como sendo 
uma “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em 
conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. Para Zarifian (2001), este conceito está rela-
cionado à capacidade da pessoa de compreender e dominar novas situações de trabalho e, 
principalmente, de ser responsável e reconhecido por isso.

Para Le Boterf (2003, p. 93), “a competência consiste em saber mobilizar e combinar 
recursos.” O autor divide os recursos em dois tipos distintos: os recursos incorporados e 
os recursos do entorno. Os recursos incorporados são os recursos pessoais, que são divi-
didos em: conhecimentos ou saberes, habilidades ou saber-fazer, aptidões ou qualidades, 
valores, atitudes e por experiências acumuladas, ou seja, recursos fisiológicos, cultura e 
recursos emocionais. A competência consiste em saber instrumentalizar esses recursos 
de maneira pertinente. A capacidade de construir, adaptar e exercer novas atividades ou 
competências, enfrentar acontecimentos, saber agir e reagir em contextos variados é o que 
caracteriza a competência do profissional. 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Utilizando-se a taxonomia proposta por Forte (2004), esta pesquisa foi classificada quanto 
à natureza das variáveis como qualitativa e quantitativa, quanto ao objetivo e grau do pro-
blema como exploratória e descritiva, quanto ao seu escopo como um estudo de campo e 
quanto ao controle, a pesquisa compreende um experimento de campo. Pôde-se também 
definir esta pesquisa como aplicada, pela finalidade que tem de resolver problemas reais, 
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apresentando resultados que podem servir de apoio às decisões estratégicas de institui-
ções de Ensino Superior.

A etapa inicial deste trabalho consistiu em um levantamento de dados em fontes secundá-
rias, através de pesquisa bibliográfica e documental em livros, teses, dissertações, periódi-
cos, anais de congressos, pesquisa na internet e microdados do IBGE sobre os profissio-
nais graduados na área de informática. O instrumento de pesquisa utilizado foi um ques-
tionário semi-estruturado na escala de Likert, construído através de informações obtidas 
na pesquisa bibliográfica e nas entrevistas com profissionais e especialistas da área. Foi 
realizado o pré-teste visando ao aperfeiçoamento do instrumento. Para Malhotra (2001), o 
número de entrevistados para o pré-teste deve variar de 15 a 30. Já para Gil (1991), este 
número pode ser bastante restrito, variando entre 10 e 20 entrevistados. Com base nos 
dois autores, escolheu-se 15 profissionais de informática para se realizar o pré-teste.

5.1. DESCRIÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA
Como uma primeira etapa para a definição da amostra, foi realizada uma coleta de dados 
secundária a partir da Base de Microdados da Amostra do Censo 2000 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram consideradas as seguintes variáveis: a) 
“Região Metropolitana” – Foram selecionadas as observações da Região Metropolitana de 
Fortaleza; b) “Nível Educacional” – Foram consideradas somente aquelas observações de 
indivíduos que afirmaram possuir Nível Superior completo; c) “Curso Superior” – Foram 
selecionadas as observações com indivíduos que afirmaram serem graduados na área de 
computação/informática; d) “Condição do Trabalho” – Aponta se o indivíduo trabalha por 
conta própria, como empregador, se é empregado sem carteira ou se é empregado com 
carteira; e) “Ocupação”; e “Ramo de Atividade”.

Utilizando-se o software SPSSÒ, aplicou-se um conjunto de “filtros” nos dados, chegando-
-se a uma amostra de 112 indivíduos graduados em Computação. Constatou-se que 49% 
dos graduados na área de computação declararam ter a ocupação de analista de sistemas. 
Nenhuma outra categoria de ocupação ultrapassou 6% da amostra. Quanto ao ramo de 
atividade constatou-se que 27% dos graduados em computação trabalham em empresas 
do setor de Atividades de Informática, o que é uma proporção bastante relevante, consi-
derando-se a grande quantidade de diferentes setores da economia. Já dos graduados 
em computação que são analistas de sistemas, 45% declararam estar trabalhando em 
organizações do setor de Atividades de Informática. Tais resultados indicam que o setor de 
Atividades de Informática é o mais relevante para profissionais de informática.

Considerando a relevância do setor de informática na absorção dos egressos dos cursos 
de computação e sistemas de informação, o universo pesquisado consistiu das empresas 
e faculdades do setor de informática da Região Metropolitana de Fortaleza. A amostra uti-
lizada para a realização da pesquisa é composta de empresas de informática, especifica-
mente aquelas que atuam com o desenvolvimento de sistemas e tecnologia da informação. 
A amostra é não-probabilística e sua seleção se deu por conveniência em decorrência da 
observação da não existência de uma fonte única de informação quanto à população de 
empresas do setor. 

As fontes consultadas apresentavam cadastros diversos em relação à quantidade de em-
presas. A impossibilidade de se quantificar o tamanho da população se deu devido à exis-
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tência de vários cadastros, apresentando número e tipos diferentes de empresas, não ha-
vendo uma uniformidade quanto à classificação das mesmas. Por exemplo, enquanto as 
principais associações de classe1 do Estado apresentavam em seus cadastros cerca de 
100  empresas, o cadastro da lista telefônica apresentava 150, e a Junta Comercial do Ce-
ará reportou um total de 8.707 sob a classificação de “empresas de informática”, o que no 
entanto incluía empresas de manutenção de equipamentos, recarga de cartuchos, venda 
de suprimentos de informática, processamento de dados2 , além de empresas inativas3 , 
dentre outras atividades que não estão relacionadas com o desenvolvimento de sistemas e 
tecnologia da informação, e portanto não fazem parte do escopo desse trabalho.

Dado o exposto acima e somando-se as limitações de tempo e recursos financeiros, cons-
tatou-se a impossibilidade de auferir com segurança o tamanho da população a ser estu-
dada. Assim, como afirma Mattar (1996, p. 157) “uma razão para o uso da amostragem 
não probabilística pode ser a de não haver outra alternativa viável porque a população não 
está disponível para ser sorteada.” “Em algumas situações, uma amostra probabilística é 
praticamente impossível de ser realizada [...] Em casos como esse, a melhor forma de se 
obter os dados é por meio de uma amostra não probabilística” (OLIVEIRA, 2001). Oliveira 
(2001) afirma que existem situações em que a pesquisa com amostragem não probabilís-
tica não somente é adequada, como até mesmo preferível à probabilística. Curwin e Slater 
(1991, apud OLIVEIRA, 2001) confirmam essa afirmação, alegando que uma pesquisa com 
amostragem não probabilística bem conduzida pode produzir resultados satisfatórios mais 
rápidos e com menor custo que uma pesquisa com amostragem probabilística. Entretanto, 
os resultado de uma pesquisa baseada em amostragem não probabilística não permitem 
generalizações a respeito da população em estudo (OLIVEIRA, 2001).

As empresas abordadas nessa pesquisa foram aquelas associadas a sindicatos e institutos 
da área (ASSESPRO-SEITAC, Instituto Atlântico e Insoft) e cadastradas na lista telefônica, 
com uma população em torno de 250 empresas4 . Na investigação, que ocorreu de abril 
a setembro de 2005, foram abordadas 76 empresas, sendo que 33% não deram retorno. 
Assim, participaram da pesquisa 51 empresas. Os profissionais e gestores que participa-
ram da pesquisa foram aqueles vinculados às empresas participantes,  com um total de 
65 gestores e 248 profissionais. Em relação aos profissionais, os questionários recebidos 
foram 253 mas 5 foram invalidados. Em relação às faculdades, consta no site do MEC 14 
instituições de ensino superior que têm cursos na área de computação em Fortaleza. Par-
ticiparam da pesquisa 6 faculdades, com um total de 46 professores, sendo a amostra não 
probabilística e por conveniência.  

5.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS
Utilizando o software SPSSÒ, as respostas contidas nos questionários foram tabuladas, 
tratando-se as diversas competências como diferentes variáveis quantitativas e as carac-
terísticas sócio-demográficas dos entrevistados, como variáveis qualitativas. Seguiu-se, 
então, uma análise quantitativa dos resultados, que consistiu da aplicação de métodos de 
estatística descritiva e inferência estatística sobre os dados.  

Primeiramente, descreveu-se o perfil sócio-demográfico do entrevistado a partir das se-
guintes estatísticas descritivas: idade média do entrevistado, sexo, anos de experiência, 
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nível educacional. Desse modo, buscou-se identificar algumas características básicas da 
população estudada.  

Num segundo momento, para cada uma das variáveis quantitativas listadas (competên-
cias), a análise seguiu os seguintes passos: 1)Tomou-se a média e desvio-padrão amos-
trais da variável para cada um dos três grupos de entrevistados e, aplicou-se o teste t, 
testando-se a significância deste resultado. Nesta etapa, pôde-se identificar as competên-
cias mais importantes, ou seja, aquelas que apresentaram um maior resultado médio para 
cada grupo; 2) Em seguida, aplicou-se a análise de variância para testar se a média para 
aquela variável oscilava significativamente entre os diferentes grupos de entrevistados. 
Nesta etapa, identificaram-se as competências que geraram divergências significativas en-
tre as percepções de cada um dos grupos, em média; e 3) Ordenaram-se os grupos de 
entrevistados, segundo a média daquela variável quantitativa, estabelecendo um padrão de 
comparação entre as percepções dos diferentes grupos.    

5.2.1. Teste de Hipóteses

Uma vez calculadas as médias e os desvios-padrão das respostas atribuídas pelos dife-
rentes grupos de respondentes, foi necessário testar se essas estatísticas amostrais ver-
dadeiramente representavam as estatísticas populacionais com algum grau de confiança. 
Desejou-se, portanto, inferir se as diferenças observadas entre as médias para dois grupos 
correspondiam à realidade ou se eram fruto de erros amostrais. 

Quando o resultado médio difere entre dois grupos considerados, é importante inferir com 
alguma segurança se esta variação é realmente devida ao efeito de grupo ou se ocorreu “por 
acaso”. Assim, o propósito do teste de hipóteses é testar a viabilidade da hipótese assumida 
(hipótese nula) à luz dos dados experimentais (aqueles observados pelo pesquisador). De-
pendendo de tais dados, a hipótese assumida poderá ou não ser rejeitada.  A hipótese nula 
foi a de que não há diferença entre as percepções dos dois grupos em termos de médias, ou 
seja, se os dados mostraram um efeito suficientemente forte do grupo ao qual o responden-
te pertence, então a hipótese nula de que percepções variam de acordo com o grupo pode 
ser rejeitada. Logo, a hipótese nula foi a de que  μ1 - μ2 = 0, onde  μ1  é a média das respostas 
atribuídas pelo grupo 1 e μ2 é a média das respostas atribuídas pelo grupo 2.

5.2.2. Teste t para a diferença de médias

Um dos procedimentos mais utilizados para testar a significância das diferenças entre 
médias de dois grupos é o teste t. Este teste é utilizado quando se tem uma variável de-
pendente intervalar e uma única variável independente dicotômica (com duas categorias). 
A hipótese nula assumida pelo teste é a de igualdade entre as médias dos dois grupos. Se 
esta hipótese for rejeitada, então se aceita a hipótese alternativa de diferenças entre as mé-
dias. O teste t supõe que as observações são independentes e normalmente distribuídas. 
As variâncias amostrais dos dois grupos podem ser iguais ou não, havendo alternativas de 
teste para as duas situações. 

Apesar de o procedimento de inferência do teste t formalmente requerer que as distribui-
ções analisadas sejam normais, na prática, segundo Wackerly, Mendenhall e Scheaffer 
(1995), o teste t para duas amostras é robusto relativamente à quebra desta hipótese5. Tal 
constatação é confirmada por Moore (1995), segundo o qual o teste t é bastante comum 
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na estatística prática devido a esta característica. Este autor sugere o seguinte critério para 
aplicação do teste t: os dados devem ser normalmente distribuídos quando o tamanho da 
amostra for menor do que 15 observações e aproximadamente normais para uma amostra 
entre 15 e 40 observações, sendo que, para amostras maiores que 40 observações, o teste 
t é robusto inclusive quando as distribuições são assimétricas. Entretanto, o teste t pode 
não ser confiável quando as duas amostras vêm de duas distribuições de probabilidade 
muito diferentes (GARDNER, 1975).

O teste t pode não ser confiável quando a hipótese de igualdade entre as variâncias das 
duas amostras é quebrada. Para testar a homogeneidade das variâncias, utiliza-se o “Teste 
de Levene para Igualdade de Variâncias”. Caso este teste rejeite a hipótese nula de igualda-
de das variâncias, deve-se ajustar o teste t para incorporar tal diferença. 

Feitas essas considerações, diz-se que um resultado é estatisticamente significante quando 
as diferenças encontradas entre as médias são grandes o suficiente para não serem atri-
buídas ao acaso. Um valor alto da estatística t (ou um valor para a significância abaixo de 
0,05) indica que há uma diferença significativa entre as médias dos grupos. Se o valor da 
significância for elevado, não se pode concluir que há uma diferença significativa entre as 
médias dos dois grupos.

6. ANÁLISE DOS DADOS 
E RESULTADOS

Na investigação, foram abordadas 76 empresas, sendo que 33% não deram retorno.  Par-
ticiparam da pesquisa 51 empresas e 6 faculdades, com um total de 46 professores, 65 
gestores e 248 profissionais. O perfil da amostra dos profissionais e professores está 
descrito a seguir na tabela 1.

Quanto à formação, o total de profissionais cursando ou aptos a cursar a graduação 
(57,30%) reforça a relevância da utilização dos resultados dessa pesquisa para a formula-
ção de estratégias de marketing destinadas a instituições de ensino superior. Nessa amos-
tra, pôde-se constatar que a maioria dos profissionais são alunos de graduação ou estão 
aptos a ingressar em um curso de nível superior. Com esses resultados, as instituições de 
ensino superior dessa área poderão conhecer melhor o perfil e as competências tanto das 
empresas quanto dos profissionais.

Tabela 1: Perfil sócio-demográfico da amostra de profissionais e professores. 

Variável Descrição

Perfi l sócio-demográfi co da 
amostra de profi ssionais

Perfi l sócio-demográfi co da 
amostra de professores

Freqüência 
Absoluta

Freqüência 
Relativa

Freqüência 
Absoluta

Freqüência 
Relativa

Sexo Masculino 202 81,5 % 36 78,3%

Feminino 45 18,1% 10 21,7%

Total 247 99,6 % 46 100%
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Não responderam 1 0,4% 0

Total 248 100% 46

Idade Até 29 anos 168 67,7% 13 28,3%

Entre 30 e 39 anos 65 26,2% 13 28,3%

40 ou mais 13 5,2% 16 34,8%

Total 246 99,2% 42 91,3%

Não responderam 2 0,8% 4 8,7%

Total 248 100% 46 100%

Tem outra Sim 48 19,4% 19 41,3%

atividade  Não 196 79,0% 21 45,7%

fora da 
empresa  Total 244 98,4% 40 87,0%

 Não responderam 4 1,6% 6 13,0%

 Total 248 100% 46 100%

Experiência £ 2 30 12,1%

(em anos) > 2 e £ 5 72 29,0%

> 5 e £ 10 80 32,3%

> 10 e £ 15 34 13,7%

> 15 15 6%

 Total 231 93,1%

 Não responderam 17 6,9%

 Total 248 100%

Formação Até o Médio 
completo

37 14,9%

Até o Técnico 
completo

14 5,6%

Graduação em 
curso

93 37,5%

Graduação 
concluída

49 19,8%

Especialização em 
curso

19 7,7%

Especialização 
concluída

22 8,9% 2 4,3%

Mestrado em 
curso

5 2,0% 6 13,0%

Mestrado 
concluído 7 2,8% 21 45,7%
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Doutorado 
em curso ou 

concluído
17 37,0%

 Total 246 99,2% 46 100%

 Não responderam 2 0,8% 0

 Total 248 100% 46 100%

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

6.1. ANÁLISE DE DIFERENÇA ENTRE 
AS PERCEPÇÕES MÉDIAS
Com a análise de diferença entre as médias, pôde-se verificar a existência ou não de gaps, 
ou seja, de divergências entre a ótica dos profissionais, gestores e professores, com res-
peito ao grau de importância de cada atributo.

Para comparar as percepções médias dos diferentes grupos de indivíduos quanto às com-
petências, foi necessário inferir se as diferenças entre as respectivas médias amostrais 
eram estatisticamente significantes ou se poderiam ser atribuídas a flutuações meramente 
aleatórias. Aplicou-se, portanto, o teste t para amostras independentes, podendo-se cons-
tatar a existência de diferenças entre as percepções médias dos grupos para algumas vari-
áveis (competências), considerando-se um nível de significância de 0,05.

Para a aplicação do teste t para grupos independentes (ex. profissionais x gestores), 
a homogeneidade da variância entre os grupos foi verificada através do Teste de Leve-
ne. O cálculo do teste apontou alta significância para a maioria dos casos (variâncias 
estatisticamente iguais); nos casos em que a hipótese nula foi rejeitada, aplicou-se um 
teste t ajustado. 

A tabela 2 apresenta os atributos para os quais a percepção média do gestor mostrou-se 
mais alta do que a do profissional. Os gestores atribuíram maior importância a banco de 
dados, atitude pró-ativa, ética e comprometimento do que os profissionais. Apesar de ser 
abordado na maioria dos cursos de computação, o profissional subvaloriza a importância 
de banco de dados quando comparado ao que o gestor pensa. É importante que as IES 
sensibilizem seus alunos sobre a necessidade do mercado por conhecimentos aprofunda-
dos em banco de dados. 

As outras três competências mais valorizadas pelos gestores do que pelos profissionais 
trata de valores e atitudes. Considerando a relevância desses valores e atitudes para as 
empresas, constata-se que as IES deveriam investir em disciplinas como Ética Profissional, 
de modo a sensibilizar o aluno quanto à relevância do comportamento ético e do compro-
metimento no trabalho, e Empreendedorismo, levando o aluno a tomar a iniciativa frente 
aos desafios profissionais. 
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Tabela 2 - Média do Gestor > Média do Profissional.

Média Gestor > Média Profi ssional

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C09A Banco de Dados 0,0451 médias diferentes gestor>profissional

C37A Atitude Pró-ativa 0,0429 médias diferentes gestor>profissional

C38A Ética 0,0221 médias diferentes gestor>profissional

C41A Comprometimento 0,0212 médias diferentes gestor>profissional

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

A tabela 3 apresenta as competências para as quais os profissionais atribuíram maior im-
portância do que os gestores. Primeiramente, percebe-se que o conhecimento de hardware 
é mais importante no ponto de vista dos profissionais do que no dos gestores. Isto pode 
ser devido ao fato de a atividade fim da grande maioria das empresas pesquisadas não 
estar relacionada ao desenvolvimento de equipamentos de informática, fazendo com que 
este atributo seja apenas o 17º no ranking dos conhecimentos mais relevantes sob o ponto 
de vista dos gestores. Percebe-se também que os profissionais superdimensionam a im-
portância do fator experiência, se comparados aos gestores. Para os gestores da área, este 
atributo parece não ser tão relevante, estando em 38º no ranking das competências. Essa 
informação pode auxiliar as instituições de ensino superior em relação às suas estratégias 
de colocação dos estudantes no mercado de trabalho. Os futuros candidatos ao mercado 
de trabalho devem saber que, ao desenvolverem suas competências individuais, estarão 
aptos para concorrer com profissionais com maior experiência. Ou seja, as IES devem 
esclarecer seus alunos de que a pouca experiência não pesa negativamente para o profis-
sional tanto quanto ele pensa.

Tabela 3: Média do Profissional > Média do Gestor.

  Média Profi ssional > Média Gestor

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C14A Hardware 0,0387 médias diferentes profissional > gestor

C21A Idioma Inglês 0,0169 médias diferentes profissional > gestor

C31A Experiência 0,0000 médias diferentes profissional > gestor

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

Na análise das diferenças entre as percepções médias dos gestores e dos professores de 
computação, como pode ser visualizado na tabela 4, constatou-se que os gestores atribuí-
ram maior importância do que os professores aos atributos “visão sistêmica da empresa”, 
“atitude pró-ativa”, “comprometimento” e “competitividade”. Esses parecem ser atributos 
voltados diretamente ao mercado empresarial. Em um mercado marcado pela forte concor-
rência, uma empresa que deseje conquistar um maior espaço deve, segundo os gestores, 
ser competitiva. Se for considerado que boa parte dos professores esteja distante das 
atividades empresariais, é de se esperar que a competitividade não venha a ser valorizada 
dentro do ambiente acadêmico tanto quanto no mercado empresarial. Neste sentido, é im-
portante que as IES incentivem seus professores a interagirem com as empresas de forma 
a melhor compreenderem as necessidades das mesmas. Atividades como jogos de negó-



147

cios e concursos de programação seriam uma maneira de incentivar um nível saudável de 
competitividade dentro da instituição, sempre pautado no comportamento ético.    

A visão sistêmica da empresa é um fator essencial para o sucesso de qualquer organização. 
Segundo os gestores, é necessário que se conheça como funcionam todas as áreas da em-
presa e a interrelação entre elas, de forma a otimizar a utilização dos recursos disponíveis 
e tornar o sistema eficaz. As instituições de ensino devem estar atentas a essas diferenças, 
de modo a sensibilizar professores e alunos quanto à relevância do desenvolvimento des-
ses valores e atitudes na atualidade. 

Tabela 4 - Média  Gestor > Média Professor

Média  Gestor > Média Professor

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C36A Visão sistêmica da empresa 0,0139 médias diferentes gestor>professor

C37A Atitude proativa 0,0279 médias diferentes gestor>professor

C41A Comprometimento 0,0000 médias diferentes gestor>professor

C45A Competitividade 0,0239 médias diferentes gestor>professor

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

É importante observar que a percepção dos gestores quanto à importância da atitude pró-
-ativa e do comprometimento, que já era superior à percepção média dos profissionais, é 
também superior a dos professores. Isto indica que tais valores são um dos pontos mais 
relevantes a serem trabalhados pela IES. 

Os atributos que tiveram maior média sob a ótica dos professores em relação à dos gesto-
res são apontados na tabela 5. Todos estes atributos são da categoria dos conhecimentos. 
Isso se deve ao fato dos professores possuírem uma formação mais aprofundada do que 
os gestores, por trabalharem também com a pesquisa e construção do conhecimento teóri-
co e não somente com a sua aplicação. Assim, enquanto os gestores apresentam uma faci-
lidade em antecipar tendências e necessidades do mercado, os professores saem na frente 
em relação às tendências  tecnológicas. É importante, portanto, que as IES organizem 
seminários, palestras e outros eventos que divulguem junto à comunidade empresarial os 
desenvolvimentos recentes da pesquisa em computação, abrindo assim, espaço para os 
professores aplicarem os conhecimentos teóricos e técnicos relevantes.  

Tabela 5 - Média Professor > Média  Gestor.

Média Professor > Média  Gestor

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C02A Computação e Algoritmos 0,0000
médias 
diferentes

professor > gestor

C03A Arquitetura de Computadores 0,0002
médias 
diferentes

professor > gestor

C04A
Métodos Quantitativos (Estatística/
Matemática)

0,0024
médias 
diferentes

professor > gestor
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C05A Sistemas Operacionais 0,0025
médias 
diferentes

professor > gestor

C06A Redes de computadores 0,0028
médias 
diferentes

professor > gestor

C10A Engenharia de Software 0,0444
médias 
diferentes

professor > gestor

C13A
Computação Gráfica e Processamento de 
Imagens

0,0038
médias 
diferentes

professor > gestor

C15A Sistemas Multimídia 0,0019
médias 
diferentes

professor > gestor

C16A Inteligência Artificial 0,0000
médias 
diferentes

professor > gestor

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

Na comparação entre as importâncias médias dos professores e as dos profissionais, ilus-
trada na tabela 6, pode-se observar que 12 atributos tiveram maior relevância para os pro-
fessores do que para os profissionais. Desses, 11 estão na categoria dos conhecimentos, o 
que é devido ao nível educacional mais elevado dos professores, em sua maioria, mestres e 
doutores. Entretanto, este resultado não foi observado em todos os atributos da categoria 
dos conhecimentos. Os atributos desta categoria relacionados à formação complementar 
e humanística não apresentam média significantemente maior em favor dos professores, 
o que provavelmente se deve ao fato de que todos os professores que participaram da 
pesquisa são da área fim de computação e informática. 

Tabela 6 - Média Professor > Média Profi ssional.

Média Professor > Média Profi ssional

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C01A Programação 0,0080 médias diferentes
professor > 
profissional

C02A Computação e Algoritmos 0,0000 médias diferentes
professor > 
profissional

C03A Arquitetura de Computadores 0,0007 médias diferentes
professor > 
profissional

C04A
Métodos Quantitativos (Estatística/
Matemática)

0,0006 médias diferentes
professor > 
profissional

C06A Redes de computadores 0,0002 médias diferentes
professor > 
profissional

C07A Sistemas distribuídos 0,0016 médias diferentes
professor > 
profissional

C08A Compiladores 0,0125 médias diferentes
professor > 
profissional

C10A Engenharia de Software 0,0000 médias diferentes
professor > 
profissional

C13A
Computação Gráfica e Processamento de 
Imagens

0,0002 médias diferentes
professor > 
profissional
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C15A Sistemas Multimídia 0,0202 médias diferentes
professor > 
profissional

C16A Inteligência Artificial 0,0014 médias diferentes
professor > 
profissional

C26A Capacidade de síntese e análise 0,0226 médias diferentes
professor > 
profissional

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

Com relação aos atributos da categoria dos conhecimentos tecnológicos, todos tiveram 
médias mais altas atribuídas pelos professores, com exceção dos cinco a seguir: C05 – Sis-
temas Operacionais, C09 – Banco de Dados, C11- Análise de Sistemas, C12 – Auditoria e Se-
gurança de Sistemas e C14 – Hardware. Analisando-os, pode-se observar que todos são de 
utilização mais comum pelos profissionais. Os conhecimentos de formação tecnológica que 
tiveram maior relevância para os professores (sistemas multimídia, inteligência artificial, 
computação gráfica e processamento de imagens) são aqueles que estão evoluindo cons-
tantemente e crescem bastante em centros de pesquisas. A única habilidade que teve maior 
importância para os professores do que para os profissionais foi a capacidade de síntese e 
análise. Essa habilidade é essencial para o desenvolvimento do próprio professor, seja para 
publicação de trabalhos, seja para ensino. É muito provável que a importância desse atributo 
para o perfil do professor os tenha influenciado a atribuí-lo elevada importância. 

Sete atributos tiveram maior média para os profissionais do que para os professores, como 
pode ser visto na tabela 7. Desses, apenas um, auditoria e segurança de sistemas, é da ca-
tegoria dos conhecimentos. Os atributos experiência, liderança e habilidade para negocia-
ção são da categoria de habilidades. Na categoria de valores e atitudes, três apresentaram 
maior média para os profissionais: autoconfiança, comprometimento e competitividade. 

Tabela 7: Média Profissional  > Média Professor.

Média Profi ssional  > Média Professor

Variável Descrição da Variável Teste t Resultado Análise

C12A Auditoria e Segurança de Sistemas 0,0450 médias diferentes
profissional > 
professor

C31A Experiência 0,0000 médias diferentes
profissional > 
professor

C32A Liderança 0,0017 médias diferentes
profissional > 
professor

C33A Habilidade para negociação 0,0394 médias diferentes
profissional > 
professor

C39A Autoconfiança 0,0089 médias diferentes
profissional > 
professor

C41A Comprometimento 0,0003 médias diferentes
profissional > 
professor

C45A Competitividade 0,0047 médias diferentes
profissional > 
professor

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).
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É uma exigência atual dos profissionais da área a minimização de falhas nos sistemas que 
administram. A auditora de sistemas deve ser bastante eficaz de forma a detectar qualquer 
tipo de problema em tempo hábil para resolvê-lo. A questão da segurança passou a ser 
uma condição básica para a sobrevivência das empresas no mercado. Tais exigências do 
mercado parecem ter sido assimiladas pelos profissionais. Liderança e habilidade para 
negociação são habilidades de gestão e consequentemente são mais importantes nessa 
área. Os professores por serem da área de computação naturalmente atribuíram médias 
menores do que os profissionais que trabalham nas empresas e sentem a importância des-
sas habilidades no seu dia-a-dia no trabalho. Para as instituições de ensino superior esse 
resultado demonstra que existe uma lacuna nos cursos da área em relação às habilidades 
de gestão e que estas podem ser desenvolvidas. 

6.2. ANÁLISE DE DIFERENÇA ENTRE A 
IMPORTÂNCIA MÉDIA DO ATRIBUTO PARA O 
GESTOR E O GRAU MÉDIO QUE O PROFISSIONAL 
POSSUI DO MESMO –  O GAP DE COMPETÊNCIA
Decidiu-se acessar o gap de competências a partir da comparação entre o que os gestores 
declararam sobre a importância de cada atributo para as empresas e o que os profissionais 
declararam acerca do quanto eles possuem de cada um desses atributos. Esta estratégia 
foi utilizada devido à natural resistência dos gestores em exporem as deficiências de suas 
empresas, ou seja, em responderem em que grau suas demandas são atendidas ou não 
por seus profissionais. Os resultados dessa análise podem ser visualizados na tabela 8. Os 
atributos estão listados por ordem de importância, sendo o primeiro classificado àquele 
que apresenta maior gap.

Quando se analisa o gap das competências, as maiores diferenças médias estão relaciona-
das aos atributos da categoria dos conhecimentos - os nove atributos com maiores médias 
são conhecimentos, a primeira habilidade só aparece na décima colocação. Percebe-se, 
portanto, que quanto maior a importância atribuída a uma dada competência por parte do 
profissional (ou seja, quanto maior o grau de sensibilização do profissional quanto à rele-
vância de um atributo), mais ele atenderá às exigências do mercado (ou seja, menor será o 
gap de competência). Por outro lado, para aquelas competências menos relevantes para os 
profissionais, tratando-se, em grande parte, de conhecimentos, o gap torna-se bem maior. 
Tais constatações revelam que os gaps de competência são maiores para aqueles atributos 
menos importantes para os profissionais.

Os nove atributos que apresentaram maiores gaps são todos da categoria dos conheci-
mentos. As instituições de ensino superior devem focar seus esforços em suprir essas 
necessidades. Os conhecimentos técnicos listados na tabela 8 devem ser aprofundados em 
sala de aula, com atividades teóricas-práticas e com cursos de extensão, mais específicos 
e aprofundados. As instituições de ensino superior podem ainda fazer uma pesquisa para 
detectarem onde o gap realmente existe dentro do conteúdo desses conhecimentos.

Vale ressaltar que dos nove conhecimentos, três não são da área técnica de computação e 
sim da área de gestão, com o gap de conhecimento em administração de empresas ficando 
na 5o colocação. Esse resultado é de extrema relevância para a construção de currículos 



151

de cursos de computação. Pesquisas futuras poderão identificar se esses gaps também 
existem em outras regiões do Brasil. Podem-se levantar as seguintes questões: quais os 
percentuais de cursos de Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Sistemas 
de Informação e Licenciatura em Computação existente? Esses cursos estão realmente 
atendendo às necessidades do mercado? Como os currículos desses cursos estão sen-
do formulados? Há a necessidade da criação de cursos com perfis diferentes, como, por 
exemplo, cursos de graduação de Engenharia de Software e de Tecnologia da Informação? 
Essas perguntas poderão ser objeto de estudo de pesquisas futuras. 

Diante dessas questões, o que as instituições de ensino superior devem fazer para mi-
nimizar esses gaps da área de gestão? As instituições de ensino devem procurar levar 
os conceitos de administração para as disciplinas dos cursos de computação, através de 
atividades integradas com as duas áreas, simulações e jogos de empresas direcionados 
para a área de computação, palestras, seminários, atividades de extensão. Para aquelas 
instituições que têm cursos nas duas áreas, uma forma eficaz de atingir esse objetivo seria 
o desenvolvimento de atividades interdisciplinares que integrassem os cursos. 

Tabela 8: Atributos que tiveram a média do grau de importância do gestor maior do que a média do grau 
que o profissional possui.

Média do grau de importância do gestor > média do grau que o profi ssional possui

Ranking Categoria Variável Descrição da Variável
Diferenças entre 

as médias
teste t

1º C C10 Engenharia de Software -1,3308 0,0000 

2º C C09 Banco de Dados -1,2630 0,0000 

3º C C11 Análise de Sistemas -1,2463 0,0000 

4º C C12 Auditoria e Segurança de Sistemas -1,0984 0,0000 

5º C C17 Administração de Empresas -1,0690 0,0000 

6º C C01 Programação -1,0672 0,0000 

7º C C07 Sistemas distribuídos -1,0144 0,0000 

8º C C18 Marketing e Planejamento Estratégico -0,9549 0,0000 

9º C C20 Empreendedorismo -0,9344 0,0000 

10º H C23 Antecipação de ameaças e oportunidades -0,8451 0,0000 

11º C C02 Computação e Algoritmos -0,8010 0,0000 

12º H C22 Agilidade -0,7963 0,0000 

13º C C21 Idioma Inglês -0,7247 0,0000 

14º H C24
Associação de conhecimento prático com 

conhecimento teórico
-0,7008 0,0000 

15º H C26 Capacidade de síntese e análise -0,6875 0,0000 

16º H C33 Habilidade  para negociação -0,6555 0,0000 

17º C C06 Redes de computadores -0,6429 0,0000 

18º H C29 Comunicação oral -0,5884 0,0000 

19º V/A C42 Criatividade -0,5760 0,0000 
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20º C C08 Compiladores -0,5674 0,0006 

21º H C34 Raciocínio lógico -0,5412 0,0000 

22º H C30 Inteligência emocional -0,5405 0,0000 

23º V/A C37 Atitude proativa -0,5271 0,0000 

24º H C36 Visão sistêmica da empresa -0,5171 0,0001 

25º H C32 Liderança -0,5052 0,0000 

26º C C19 Direito e Legislação -0,4750 0,0017 

27º V/A C48 Proposição de soluções -0,4693 0,0000 

28º H C35 Trabalho em equipe -0,4615 0,0000 

29º V/A C43 Pensamento Crítico -0,4389 0,0001 

30º H C25 Capacidade de auto-aprendizagem -0,4135 0,0000 

31º V/A C41 Comprometimento -0,4069 0,0000 

32º H C27 Capacidade de transmitir conhecimentos -0,3946 0,0009 

33º V/A C44 Flexibilidade -0,3863 0,0000 

34º C C04
Métodos Quantitativos (Estatística/

Matemática)
-0,3173 0,0407 

35º V/A C45 Competitividade -0,2879 0,0467 

36º C C05 Sistemas Operacionais -0,2778 0,0386 

37º V/A C39 Autoconfiança -0,2428 0,0198 

38º V/A C38 Ética -0,2409 0,0000 

39º V/A C47 Motivação -0,2222 0,0040 

Fonte: Dados primários (Elaborado pela autora).

Na análise da tabela 8, viu-se que as diferenças entre médias foram muito maiores do que 
nas análises das tabelas anteriores, as quais mostraram os gaps de percepção de impor-
tância. Apesar de os profissionais saberem da importância de vários atributos, o conheci-
mento que eles detêm dos mesmos não condiz com a necessidade das empresas em trinta 
e nove dos quarenta e oito atributos pesquisados. Pode-se afirmar que esse é o verdadeiro 
gap existente no mercado de computação de Fortaleza. Esse não é um gap de percepção, 
mas de conhecimento. Os profissionais reconhecem a necessidade das empresas em re-
lação a trinta e cinco atributos, com exceção de apenas quatro, que não corresponderam 
a importância atribuída pelos gestores, e sabem também que não têm o conhecimento 
suficiente para atender às expectativas do mercado. 

Esse resultado é de fundamental importância para a formulação de estratégias educacio-
nais. As faculdades precisam suprir essa necessidade. Os profissionais sabem da impor-
tância, e sabem  também que não atendem às expectativas, consequentemente, irão pro-
curar os cursos que supram melhor essa necessidade. As instituições de ensino que não 
estiverem preparadas para equacionar esse gap de competência, irão facilmente perder 
seus alunos. Outro fato relevante, que corrobora com a importância dessa pesquisa para as 
instituições de ensino superior, é que 57,30% dos profissionais (tabela 5.1) estão cursando 
ou estão prestes a ingressar em um curso de graduação.   
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7. CONCLUSÃO 
A aplicação de conceitos de marketing na administração de instituições de ensino superior 
está ganhando cada vez mais importância. O sucesso da implementação da qualidade e de 
um plano de marketing em instituições de ensino depende da determinação do verdadeiro 
cliente. Nesse trabalho, considerou-se as empresas como sendo o cliente final das IES, que 
contratam o aluno ou egresso. 

O presente trabalho teve como objetivo geral identificar e analisar as competências es-
senciais para os profissionais que atuam no setor de serviços de informática, verificando 
a existência de um gap entre a percepção de três grupos de indivíduos: profissionais e 
gestores de firmas que atuam neste setor e professores de cursos de graduação da área 
de computação, como subsídio para a elaboração de estratégias de marketing educacional. 

A pesquisa considerou as seguintes hipóteses: as competências demandadas pelas em-
presas não condizem com as ofertadas pelas instituições de ensino; e existe uma diver-
gência entre a percepção da importância das competências entre funcionários e gestores 
das firmas que atuam no setor de computação e professores de cursos de graduação em 
computação e informática. A pesquisa confirmou a existência de gaps na amostra pesqui-
sada entre os diferentes grupos, o que indica uma possível existência de um gap, que se 
confirmado em toda a população, é um indicativo de que as hipóteses acima não podem 
ser rejeitadas. Os objetivos da investigação realizada nas empresas, através dos gestores e 
profissionais, e junto aos professores da área de computação foram alcançados. 

Constatou-se na amostra pesquisada que características pessoais e comportamentais são 
tão ou mais importantes que as características técnicas para a determinação do sucesso 
profissional. Esses resultados podem ser utilizados como um direcionamento tanto para 
as empresas quanto para as instituições de ensino na identificação de quais características 
devem ser enfatizadas. Este estudo dá subsídios para que os esforços educacionais sejam 
direcionados para características relevantes, que não estão sendo plenamente atendidas. 
Pode-se interpretar essas competências como características que poderão proporcionar 
diferenciais na carreira e não como sendo essenciais para a sobrevivência profissional. 
As instituições de ensino devem continuar mantendo o foco nos conhecimentos técnicos, 
entretanto os resultados indicam que elas também devem destacar a importância das com-
petências não-técnicas.

Na amostra pesquisada, a maioria dos indivíduos que têm experiência profissional demons-
trou a relevância das competências não-técnicas. Isso revela a importância dos egressos 
de cursos de graduação terem uma educação completa, que proporcione excelente co-
nhecimento técnico, assim como, oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, 
valores, atitudes e conhecimentos não-técnicos, tais como, ética, motivação, proposição 
de soluções, autoconfiança, desejo de evolução, agilidade, atitude pró-ativa, comprometi-
mento, trabalho em equipe, capacidade de autoaprendizagem, associação do conhecimen-
to prático com o teórico, raciocínio lógico, empreendedorismo e marketing. 

Esse resultado demonstra que o profissional atual deve ser ético e ter compromisso. Para 
crescer na carreira, é necessário ser independente e autônomo, ter vontade de crescer e 
buscar soluções, mas também é preciso ter habilidade para trabalhar em equipe. Cada 
profissional deve pensar em si como se fosse uma empresa: o que preciso para crescer e 
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continuar no mercado? Pensando dessa forma, os profissionais estarão sempre procuran-
do o desenvolvimento contínuo, pessoal e da organização onde trabalham. As empresas 
querem  pessoas que sejam parceiras, profissionais que pensem e atuem para o cresci-
mento organizacional. As instituições de ensino devem construir seus cursos com base 
nesses valores, a fim de que os seus alunos adquiram as competências necessárias para 
serem bem- sucedidos no mercado.

Os resultados aqui apresentados são relevantes para as instituições de Ensino Superior 
utilizarem na construção de seus currículos e para os profissionais da área de informática, 
na sua colocação profissional. Recomenda-se o aprofundamento da pesquisa, agregando-
-se novas regiões e a elaboração de pesquisas que tenham o objetivo de detectar as razões 
de cada gap identificado. Este trabalho demonstrou a eficácia da utilização da teoria de 
competências na elaboração de um instrumento de pesquisa capaz de contribuir signifi-
cativamente com o desenvolvimento de estratégias acadêmicas para cursos de graduação 
na área de computação e informática. Recomenda-se a utilização dessa metodologia para 
pesquisas em outras áreas do conhecimento, a fim de se conhecer diferentes mercados. 
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9. (ENDNOTES)
1 Entende-se aqui por associações de classe o conjunto de empresas de informática que 
são atuantes e se organizam em associações relevantes na área. Fizeram parte desse estu-
do as empresas associadas a ASSESPRO-SEITAC, ao Instituto Titan e ao Insoft. 

2 No Brasil, nas décadas de 70 e 80, um grande número de empresas de informática tinha 
como atividade principal a catalogação de dados empresariais em um sistema computacio-
nal. Muitas empresas de contabilidade que faziam o processamento dos dados contábeis 
eram classificadas como empresas de processamento de dados, sendo classificadas como 
empresas de informática. Essa nomenclatura ainda está presente em cadastros como o da 
Junta Comercial do Ceará. Entretanto, muitas dessas empresas não desenvolvem sistemas 
nem nenhum tipo de tecnologia da informação, não sendo portanto, empresas de informá-
tica, mas pertencendo sim a outros ramos de atividade, como por exemplo, a contabilidade. 

3 Muitas empresas que constam no cadastro da Junta Comercial como empresas ativas, 
não estão mais em funcionamento. Essas empresas existem apenas juridicamente, não 
foram fechadas oficialmente, mas na prática são empresas inativas.  

4 O cálculo do tamanho da amostra, com erro de 6%, indicou uma amostra de 132 empre-
sas para essa população.  

5 Uma opção para o caso de os dados não atenderem à suposição de normalidade seria a 
utilização de testes não-paramétricos. O teste U de Mann-Whitney é visto por muitos pes-
quisadores como a versão não-paramétrica análoga ao teste t. Uma limitação deste e de 
muitos outros testes não-paramétricos baseados em rankings é que o tamanho da amostra 
deve ser a mesma para ambas as amostras. Outra desvantagem dos procedimentos não-
-paramétricos é que eles descartam informações que podem vir a ser relevantes. Apesar 
de os  ranks preservarem informação sobre a ordem dos dados, eles descartam os valores 
efetivos dos mesmos, inviabilizando a quantificação das diferenças entre as médias. 
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RESUMO: O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de gerar uma contribuição para a 
sociedade no que tange aos conhecimentos relacionados à Logística Reversa, que engloba ver-
tentes que vão além da tradicional ambiental. Sendo assim, analisar a situação da logística de 
suprimentos em uma pequena empresa de reciclagem de PET. Para tal, foi desenvolvido um 
estudo de caso onde se tomou como elemento de coleta de dados questionários semiestrutu-
rados aplicados aos gestores da empresa e seus fornecedores, observações in loco e pesquisa 
documental. Como resultado é possível fornecer à empresa informações que poderão ser usadas 
na avaliação da sua atual situação e tomadas de decisão no que tange à regularidade no abas-
tecimento de matéria-prima e redução de custos com transporte para obtenção desta. 

Palavras-Chave: Logística Reversa. Reciclagem de embalagens PET pós-consumo. Custos de 
transporte.

SUPPLY AND COSTS OF TRANSPORT IN REVERSE LOGISTICS: 
THE CASE OF A COMPANY OF RECYCLING PET

Abstract: This article was developed aiming to generate a society contribution regarding to know-
ledge related to reverse logistics, which includes aspects that go beyond the traditional environ-
mental approach. Therefore, the main goal is to analyze the situation of supply logistics company 
in a small PET recycling. In order to reach this objective, a case study was made applying part 
of semi structured data collection questionnaires answered by companies’ managers and its su-
ppliers. We also proceeded with in situ observations and documentary research. As a result it 
is possible to provide the company with information that may be used in assessing their current 
situation and decision making regarding the regularity of the raw material supply and reduce 
transportation costs.

Keywords: Reverse Logistics. Recycling of post-consumer PET bottles. Transportation costs.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, no mundo dos negócios, tornou-se muito difícil uma empresa ser competitiva 
sem que esta trabalhe em colaboração com os seus parceiros ao longo da cadeia de supri-
mentos na qual está inserida (AGUEZZOUL, 2014). Tal fato é valido tanto para a logística 
tradicional quanto para o fluxo reverso. Uma das principais características do fluxo rever-
so é a incerteza da oferta de materiais que aumenta a complexidade deste tipo de fluxo, 
tornando-se um problema para o desenvolvimento de toda a cadeia reversa (ROGHANIAN; 
PAZHOHESHFAR, 2014). 

Neste contexto, a forma de tratar e/ou eliminar os resíduos gerados pelo estilo de vida da 
sociedade contemporânea tem sido um assunto recorrente. São muitas as consequências 
do descarte inadequado destes resíduos, para Leite (2009), uma saída possível é organizar 
as atividades que dão origem a esses resíduos de tal modo que benefícios sejam percep-
tíveis em toda a sociedade, tornando essas empresas mais competitivas. Neste sentido, o 
presente estudo tem por objetivo analisar a logística de abastecimento de matéria-prima 
para obtenção de embalagens de Poli Tereftalato de Etileno (PET) em uma pequena empre-
sa de reciclagem, neste trabalho denominada X. 

Este trabalho está dividido em cinco seções sendo esta a primeira e introdutória. A segunda 
realiza uma revisão na literatura de forma a embasar academicamente o artigo. A terceira 
apresenta a metodologia empregada. A quarta apresenta e analisa o estudo de caso. A 
quinta e última seção conclui o artigo e apresenta recomendações para estudos futuros. 

2. REVISÃO DE LITERATURA
Esta seção apresenta os conceitos presentes na literatura acadêmica relacionados à lo-
gística reversa, legislação ambiental e canal reverso de PET que conjuntamente formam o 
arcabouço conceitual deste estudo.

2.1. A LOGÍSTICA REVERSA E SUA IMPORTÂNCIA
O retorno de produtos se tornou inevitável em qualquer indústria, podendo ocorrer em 
qualquer tempo ao longo do ciclo de vida do produto. Como consequência, a logística re-
versa ganha espaço e importância a cada dia que passa (SHAIK; ABDUL-KADER, 2014). Já 
para Abdulrahman et al. (2014) a logística reversa está ganhando força no mundo inteiro 
em virtude do aumento da conscientização da utilização dos recursos naturais e dos even-
tos climáticos externos.

Stock (1998) define a logística reversa a partir da perspectiva de logística de negócios, 
referindo-se o termo ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, re-
ciclagem, substituição de materiais, reúso de materiais, disposição de resíduos, reforma 
reparação e remanufatura. Já Lacerda (2000) argumenta que logística reversa pode ser en-
tendida como um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de maté-
rias-primas, estoque em processo e produtos acabados, além de seu fluxo de informação, 
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do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar 
um descarte adequado.

Para o Reverse Logistics Executive Council, RLEC (2004), a Logística Reversa é um pro-
cesso de movimentação de mercadorias do seu destino final típico até outro ponto, com o 
objetivo de obter um valor que de outra maneira estaria indisponível, ou, ainda, para a dis-
posição final dos produtos. Para o Conselho, as atividades de logística reversa incluem: (i) 
processamento do retorno de mercadorias por danos, sazonalidade, estocagem, salvados, 
recall, ou excesso de estoque; (ii) reciclagem ou reutilização de embalagens; recondiciona-
mento ou remanufatura de produtos; e (iii) descarte de equipamentos obsoletos; controle 
de materiais perigosos ou recuperação de patrimônio. 

De uma forma geral, de acordo com Ross (1998) apud Daugherty et al. (2002), a logística 
reversa engloba a totalidade dos processos de movimentação de bens, partindo da sua 
destinação inicial e chegando a um ponto no qual algum valor ainda inerente ao bem, possa 
ser extraído, ou, ao menos, uma disposição final adequada possa ser feita. Para Horvath 
et al. (2005), a Logística Reversa se refere a um conjunto de processos que visam mover 
materiais acabados ou não em direção contrária ao fluxo tradicional de uma cadeia de 
suprimentos (ex: do consumidor final para o produtor). O canal reverso da remanufatura 
se caracteriza pela possibilidade de reaproveitar os produtos, realizando a substituição de 
apenas algumas partes, resultando em um produto com a mesma natureza e finalidade do 
inicial. Diferenciando-se do canal reverso da manufatura, o canal da reciclagem caracteriza-
-se por ser um canal reverso de revalorização onde os materiais constituintes dos produtos 
descartados são transformados em matérias-primas secundárias ou recicladas, podendo 
ser reincorporadas à fabricação de novos produtos (LEITE, 2009).

2.2. ATENDIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES
Para Kaynak et al. (2014) a partir do momento em que a legislação ambiental se torna mais 
restritiva, faz com que as empresas sejam compelidas a adotar práticas de logística rever-
sa. Leite (2009) destaca que as legislações ambientais sobre resíduos sólidos normalmen-
te surgem como uma reação aos impactos que os excessos desses resíduos produzem 
no meio ambiente, seja pelas dificuldades crescentes que os excessos desses resíduos 
produzem no meio ambiente, seja pelas dificuldades crescentes de se desembaraçar deles 
até a disposição final, seja pelo efeito negativo no meio ambiente, em decorrência do dese-
quilíbrio entre a oferta e a demanda que provocam.

Seguindo recentes legislações e políticas públicas que abordam o tema de resíduos sólidos 
e retorno de produtos ao longo da cadeia de suprimentos, as empresas que operam no 
Brasil estão sendo obrigadas a incorporar a logística reversa em seus processos de negó-
cios (GUARNIERI et al., 2014). Ainda segundo os autores, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), aprovada em 2010, introduz a corresponsabilidade do descarte entre os 
elos da cadeia e obriga as empresas a possuírem uma logística reversa.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é definida como: 

[...] o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação 
com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão 
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integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 
(BRASIL, 2010, Cap. I, art. 4). Entende-se por resíduo sólido: [...] material, subs-
tância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em socieda-
de, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponí-
vel (BRASIL, 2010, Cap. II, art.3º, XVI) O reconhecimento do resíduo sólido 
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania, está inserido como um dos princípios 
da PNRS, que inova com a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos. Poluidor-pagador e protetor-recebedor são outros dois 
princípios presentes na PNRS. 

Para Aragão (1997), o primeiro princípio é de caráter econômico, pois imputa ao poluidor 
os custos decorrentes da atividade poluente. Pires (2004) acrescenta que quem produz é o 
responsável pelo produto após sua vida útil. O segundo conceito, de acordo com Hupffer 
et al. (2011), refere-se ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) onde é remunerado 
de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente, por meio de algum incentivo fiscal, o 
agente que adotou a conduta ambientalmente positiva.

É importante destacar que o gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme art.35 do De-
creto-Lei 7,404/2010 segue uma ordem de prioridade, conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1: Prioridades  no gerenciamento de resíduos.

Tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada

Redução

Não
geração

Reutilização

Reciclagem

Fonte: Os Autores

Leite (2009) destaca que a participação de empresas e sociedade na elaboração das legis-
lações relativas ao retorno de produtos e materiais, com a explícita declaração de respon-
sabilidades de cada elo da cadeia direta e rever sa frente à lei, é uma condição fundamental 
para êxito da cadeia reversa.
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2.3. O CANAL DE DISTRIBUIÇÃO REVERSO DE PÓS-
CONSUMO (CDR-PC) DAS EMBALAGENS DE PET
Quatro aspectos foram relacionados por Leite (2009) como condições essenciais à exis-
tência de um canal reverso de pós-consumo: a remuneração em todas as etapas reversas; 
a qualidade dos materiais reciclados; a escala econômica das atividades; e o mercado para 
os produtos com o conteúdo de reciclados.

A Figura 2 mostra algumas das possibilidades de descarte e de retorno dos produtos, de-
monstrando o fluxo percorrido pelo material e os atores.

Figura 2: Canais de distribuição e possibilidades de retorno e descarte

Fabricante de
matérias primas novas

Fabricante de
produtos descartáveis

Consumidor final
(empresa/pessoa física)

Bens de pós consumo

Selação

Coleta Seletiva

Indústrias de Reciclagem

Intermédiários (cooperativas)

Seleção

Catadores

IncineraçãoAterros

Coleta de Lixo

Materias Reciclados

Descartáveis

Fonte: Os autores

Algumas questões importantes podem ser levantadas ao iniciarmos a análise dos canais 
de distribuição reversos do PET pós-consumo como, por exemplo, a razão de retorno das 
embalagens, a forma como isto acontece, o impacto destas atitudes na sociedade entre 
outras. Para Debortoli et al. (2006), o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos é de 
fundamental importância para a qualidade de vida de uma comunidade, bem como para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, pois gerencia de maneira adequada os resíduos 
sólidos produzidos por ela, proporcionando benefícios sociais, econômicos e ambientais, 
bem como evitando consequências negativas originadas pela falta do mesmo. A devolução 
é o início da cadeia reversa das embalagens de PET e pode ser realizada por qualquer ator 
pertencente a esta cadeia. É possível identificar duas visões diferentes neste processo: a 
visão do fabricante e a visão do consumidor final. Por parte do fabricante, as razões são 
impulsionadas pelas legislações vigentes, economia gerada e o seu papel de responsável 
pelo ciclo de vida do produto que fabricam. No entanto, para Forlin et al. (2002), muitos 
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gestores ainda consideram o processo inverso, ou seja, o retorno das embalagens utili-
zadas na comercialização de seus produtos, apenas como um processo de reciclagem, 
pois por falta de planejamento e integração de todos os atores que envolvem uma cadeia 
reversa eficiente e eficaz, este processo acaba se tornando economicamente inviável para 
as organizações.

Na visão do consumidor, a embalagem é descartada quando este julga que sua vida útil 
chegou ao fim. É ele quem irá escolher entre encaminhar para disposições finais seguras 
ou inseguras, do ponto de vista ambiental. As disposições finais, tradicionalmente conside-
radas seguras, são os aterros sanitários e a incineração, sendo as demais formas conside-
radas inseguras, por acarretarem poluição ambiental, segundo Fuller (1995). Neste proces-
so, é possível identificar algumas formas possíveis de coleta e destinação das embalagens 
de PET pós-consumo na qual serão fornecidas a seguir uma breve descrição. São elas: A 
coleta domiciliar do lixo; Aterro sanitário e lixões; Coleta seletiva domiciliar.

3. METODOLOGIA
Este artigo pode ser classificado como sendo um estudo qualitativo, descritivo e explorató-
rio sob a forma de estudo de caso. O objetivo do presente estudo é analisar a logística de 
abastecimento de matéria-prima para obtenção de embalagens de PET em uma pequena 
empresa de reciclagem. 

De acordo com Yin (2002 apud SEVERO et al., 2013), um estudo de caso é uma investiga-
ção de um fenômeno contemporâneo inserido em um contexto, em especial, quando não 
há uma clara diferenciação entre o fenômeno e o contexto. Ainda segundo os autores, um 
estudo de caso pode ser apresentado de duas formas distintas: um único estudo de caso 
ou múltiplos. Este artigo está baseado em um único estudo de caso cujo objeto de estudo 
é uma empresa de pequeno porte do ramo de reciclagem de PET localizada na cidade do 
Rio de Janeiro.

A primeira etapa desta pesquisa consistiu em uma revisão na literatura visando buscar e 
identificar os principais tópicos relacionados ao estudo de caso. 

A segunda etapa deste artigo se refere à parte empírica. Nesta parte do trabalho, selecio-
nou-se uma empresa real inserida no ambiente de negócios, em especial, na cadeia reversa 
com o intuito de verificar na prática a sua logística de abastecimento. 

Para a coleta de dados se utilizou questionários semiestruturados com perguntas abertas. 
Optou-se por este tipo de coleta, pois desta forma se pode captar com uma riqueza de 
detalhes maior a operação da logística de abastecimento. Adicionalmente os entrevistados 
tiveram uma maior abertura para detalhar o fluxo de materiais com base em sua experiên-
cia empírica. Adicionalmente, foi realizado um questionário nos mesmos moldes para os 
fornecedores com o intuito de identificar os principais gargalos para o aumento da oferta 
de produtos. Ao juntar as duas visões, é possível confrontá-las e buscar soluções viáveis 
para os problemas encontrados.
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4. ESTUDO DE CASO
Nesta seção é apresentado o estudo de caso e as propostas de soluções concebidas após 
a análise.

4.1. A EMPRESA ESTUDADA
A empresa estudada foi fundada em 2000 no bairro de Honório Gurgel, cidade do Rio de 
Janeiro.  Seu segmento de atuação é o de reciclagem de plásticos. O produto principal 
oferecido pela empresa é o floco de embalagens PET.

Trata-se de uma empresa de pequeno porte, com cerca de 60 funcionários entre contra-
tados e terceirizados, cuja missão é desenvolver a coleta, a reciclagem e a destinação 
ambientalmente adequada do material pós-consumo para os seus clientes. Os principais 
objetivos da empresa são: adquirir o material, reciclá-lo e vendê-lo. A unidade é capaz 
de produzir a partir de sua matéria-prima principal, flocos de três cores: verde, azul e 
cristal. O floco cristal corresponde a 70% da produção, seguido do verde com 20% e o 
azul com 10%.

A representação significativa do floco cristal pode ser justificada pela maior aplicabilidade 
em outros segmentos como embalagens de alimentos, segmento têxtil e resinas. Seu 
valor é mais alto tanto na aquisição da matéria quanto na venda quando comparado com 
os flocos de cor azul e verde. A maior parte do mercado compra o material separado por 
cor, mas existem algumas poucas empresas que compram o material misturado por um 
valor inferior.

4.2. SÍNTESE DO PROCESSO: RECEBIMENTO 
DOS FARDOS ATÉ A ENTREGA DOS FLOCOS
A Figura 3 auxilia no entendimento do processo de chegada da matéria prima, garrafas PET 
em fardos, passando pela linha de produção muito semelhante à da empresa X estudada, 
se diferenciando pela ausência do destroçador que auxilia no desmonte dos fardos com-
pactados, até a sua disposição nos big bags para entrega ao cliente.

Figura 3: Fluxo de chegada do PET, beneficiamento e distribuição dos fardos

Fonte: Os autores
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As embalagens PET prensadas chegam até a empresa (1) em fardos de 100 kg, separados 
por cor (cristal, verde ou azul), oriundas de cooperativas e depósitos situados em várias 
regiões do estado do Rio de Janeiro. Geralmente o caminhão da empresa realiza a coleta 
deste material. Logo após, os fardos entram no galpão onde são desfeitos (2). Após esse 
processo, inicia-se o trajeto da linha de produção (3), onde  as embalagens de PET pas-
sam pela esteira de classificação e são retirados manualmente eventuais materiais maiores 
(pedras, tampas soltas e demais objetos), direcionadas na sequência à pré-lavagem para 
retirada de impurezas. As garrafas caem na esteira de alimentação do primeiro moinho 
onde sofrem a primeira moagem. Depois disto, realiza-se uma lavagem para diminuir o 
calor gerado no corte. O processo de lavagem é essencial para que sejam retirados óleo, 
poeira, areia ou qualquer outro resíduo. O material moído é conduzido através de uma ros-
ca transportadora para os tanques de separação de rótulos e tampas. O PET moído passa 
por uma secadora, onde é retirada a umidade residual do material e feita uma exaustão 
do pó que não interessa ao processo. O material é retirado do secador por um transporte 
pneumático, que o direciona pra o silo. (4). O produto final, os flakes ou flocos de PET, 
são acondicionados em embalagem de proteção, os big bags, com capacidade para 500 kg 
cada, que facilitam o transporte, e direcionados aos veículos de entrega. 

4.3. SITUAÇÃO ATUAL DO FORNECIMENTO DE 
GARRAFAS PET: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
Para avaliar a situação atual do fornecimento de garrafas PET, buscou-se aplicar um ques-
tionário com perguntas direcionadas e livres a cada um dos fornecedores ativos da em-
presa X estudada, totalizando 38 fornecedores. Procurou-se inicialmente identificar: A) 
maneira pela qual as garrafas chegam até os fornecedores: soltas, em fardos, separadas 
ou não por cor. Esta informação é importante, pois a empresa X estudada precisa receber 
o material em fardos de 100 kg que facilitam o transporte e armazenamento. A separação 
por cores também é importante pelo valor diferenciado que cada cor possui no mercado; 
B) A influência exercida pela forma de recebimento das garrafas PET (soltas, em fardos, 
separadas por cor) na capacidade, volume, de fornecimento de PET; C) As principais for-
mas de obtenção das garrafas (por meio de catadores, depósitos, Comércio e etc.), pois a 
forma de obtenção impacta no preço do material; D) A capacidade total mensal de forneci-
mento de PET, com o objetivo de identificar se os fornecedores atuais são capazes de suprir 
as necessidades da empresa X. E) As principais contribuições que poderiam aumentar a 
capacidade de obtenção de garrafas PET pelos fornecedores ativos da empresa X; F) Os 
principais problemas encontrados pelos fornecedores para adquirir garrafas PET. Os ques-
tionários foram respondidos por telefone e para compilação dos dados e as análises dos 
resultados foram criadas planilhas e gráficos que facilitam a compreensão e comparação.

4.4. ANÁLISE E COMPILAÇÃO 
DOS DADOS OBTIDOS
Nesta etapa do estudo são apresentados os resultados da aplicação dos questionários, ou 
seja, a compilação dos dados com comentários, ilustrações com as respectivas explica-
ções, observações e possíveis recomendações quando aplicáveis. Os fornecedores quando 
questionados a respeito da forma na qual as garrafas chegam até eles, 79% responderam 
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que geralmente recebem as garrafas soltas, com cores misturadas ou já separadas por cor. 
Já 18% recebem as garrafas PET de qualquer forma e os demais 3% obtêm as garrafas 
soltas com as cores misturadas. Nenhum dos fornecedores respondeu receber apenas 
garrafas separadas por cor ou apenas garrafas já enfardadas. Importante ressaltar que 
estas duas últimas alternativas não mencionadas pelos fornecedores são a forma usual de 
recebimento das garrafas pela empresa X, ou seja, separadas por cor e em fardos. Dificil-
mente as garrafas são compradas pela empresa X sem estarem enfardadas. No entanto, 
a compra de fardos de garrafas PET com cores misturadas acontece eventualmente. Isto 
pode ser observado na Figura 4:

Figura 4: Forma de chegada das garrafas PET
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Fonte: Os autores

A vantagem da empresa X receber as garrafas separadas por cor se deve ao fato do PET cris-
tal, transparente, ter maior valor comercial que as demais cores. A desvantagem de haver 
esta separação está na elevação do preço do PET pelo fornecedor. No entanto, a empresa X 
consegue repassar esse custo da separação para o cliente que adquire o material, pois o PET 
cristal possui maior capacidade de ser transformado em outras cores, diferente do verde e 
azul, por exemplo. A vantagem dos fornecedores de receber as garrafas PET está no preço 
mais baixo, pois geralmente são oriundas de catadores que não possuem prensas então, 
não costumam enfardar as garrafas. A desvantagem está na geração de grande volume de 
garrafas soltas nos depósitos dos fornecedores, tornando necessário realizar o enfarda-
mento para que assim possam ser transportadas até a linha de produção e/ou armazenadas. 
Então, para que as garrafas cheguem dessa forma à empresa X, separadas por cor e enfar-
dadas, os fornecedores além de captar as garrafas PET, ainda precisam deixá-las de forma 
que atendam às necessidades da empresa X. Observa-se através da Figura 5 que cerca de 
67% do volume de garrafas PET é oriundo de fornecedores que obtêm garrafas de todas as 
formas, ou seja, soltas separadas por cor, soltas com cores misturadas e em fardos.
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Figura 5: Capacidade de abastecimento de acordo com a forma de recebimento das garrafas PET
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Fonte: Os autores

Os questionados que adquirem apenas garrafas PET soltas (misturadas ou separadas) 
são responsáveis por 32% do abastecimento enquanto apenas 1% dessas garrafas são 
oriundas de fornecedores que adquirem apenas garrafas soltas misturadas. Sendo assim, 
observou-se que há uma relação diretamente proporcional entre o fornecimento e as for-
mas de chegada das garrafas onde de quanto mais formas o fornecedor puder receber 
mais material, ele também poderá fornecer à empresa X. A principal razão dos fornecedo-
res não receberem as garrafas PET já separadas e enfardadas pode estar no fato de sua 
principal forma de aquisição ser através de catadores e depósitos de terceiros, que juntos 
correspondem à resposta de 73% dos fornecedores ativos questionados, conforme ilustra 
a Figura 6.

Figura 6: Principais formas de obtenção de garrafas PET
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Fonte: Os autores

Cerca de 4% dos fornecedores questionados adquirem materiais apenas de depósitos. 
Sendo assim, o preço do material é mais alto, pois estes fornecedores compram o material 
dos catadores e revendem à empresa X. Os fornecedores que possuem depósito próprio 
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correspondem ao total de 27% dos que responderam ao questionário. Estes fornecedores 
compram garrafas diretamente dos catadores, pois possuem local para armazená-la, e 
utilizam prensas para enfardar as garrafas. A vantagem é a redução do custo de transporte, 
pois, considerável parte das garrafas PET fica concentrada em apenas um ponto, reduzindo 
o tempo necessário para recolher a matéria prima. Figura 7 representa a capacidade de 
fornecimento total médio mensal que cada um destes fornecedores ativos da empresa X é 
capaz de suprir, com destaque para os fornecedores 24 e 28 que juntos são responsáveis 
por 68% do total.

Figura 7: Capacidade de fornecimento de PET por fornecedor - média mensal
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Fonte: Os autores

Procurou-se identificar  através dos questionários e respostas livres o principal problema 
para obter mais garrafas PET. Os fornecedores confirmaram com 60% das respostas a 
falta de mão-de-obra como a principal razão, seguida de espaço para armazenamento de 
material, 20%, e a falta de caminhões para transporte das garrafas e fardos, 20%. A Figura 
8 ilustra este resultado:

Figura 8: Principais problemas para obter mais garrafas.
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Fonte: Os autores



168

Ano 4, nº 1, ago.2014 - jan.2015 - ISSN 2236-8760

Sendo assim, a mão-de-obra foi apontada como o quesito de maior contribuição para o au-
mento da capacidade de fornecimento, 27%, e a falta de mão-de-obra o principal problema 
para obter mais garrafas, 60%. 

Conforme a Figura 9, a empresa estudada possui 23 caçambas sendo 7 delas utilizadas in-
ternamente e as demais 16 distribuídas na forma de empréstimo entre os fornecedores. Ao 
analisar estes fornecedores, foi possível identificar que dos 6 que apontaram esta neces-
sidade, apenas 1 deles possui caçamba emprestada pela empresa X. Estes fornecedores 
juntos são capazes de captar cerca de 46,25 toneladas de PET.

Figura 9: Distribuição das caçambas emprestadas e das usadas internamente.
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A partir deste estudo, a empresa avaliou a real necessidade interna de uso das caçam-
bas e concluiu que poderia ceder uma a um desses fornecedores a fim de conferir se tal 
empréstimo realmente aumentaria o abastecimento de PET. O critério utilizado para de-
terminar para qual fornecedor iria esta caçamba foi a menor capacidade de fornecimento 
atual no qual poderia sofrer maior impacto pelo empréstimo. Este teste será realizado 
por 1 mês. A Tabela 1 sintetiza a pesquisa. Situação da distribuição das caçambas antes 
e depois da pesquisa.

Tabela 1: Distribuição das caçambas antes e depois da pesquisa

Antes Depois

Total de caçambas usadas internamente 7 6

Total de caçambas da empresa x disponíveis para o empréstimo 16 17

Fornecedores com caçamba emprestada pela empresa x 1 2

Fornecedores que precisam de mais caçamba 17% 14%

Fonte: Os autores

Recomenda-se checar presencialmente junto aos fornecedores a utilização  das caçambas, 
visto que a empresa X já identificou que alguns acabam utilizando-as para outros fins, 
como por exemplo, armazenar outros tipos de material. Após esta checagem, seria inte-
ressante redirecioná-las a estas empresas que apontaram que poderiam ter o fornecimento 
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aumentado caso possuíssem caçambas e acompanhar este processo para saber se real-
mente houve um aumento no fornecimento de PET. 

A empresa também disponibiliza para os fornecedores outros produtos de suporte, tais 
como containers, prensas e insumos para a embalagem dos fardos, peças para manu-
tenção de maquinário a fim de criar uma relação de parceria. No entanto, a demanda pela 
matéria-prima dos flocos, as embalagens de PET, é muito grande. Com isso, dificilmente 
as empresas que fazem a reciclagem deste material possuem exclusividade, ou seja, o 
fornecimento tende a ser priorizado para as empresas que pagam mais pelas garrafas 
PET. A Figura 10 mostra justamente essa tendência onde 40% dos fornecedores ativos da 
empresa X afirmaram, através das respostas direcionadas, que o preço é a principal razão 
que os levam a priorizá-la na venda de PET, seguido pelo bom relacionamento com 32%.

Figura 10: Principais razões que levam os fornecedores a priorizarem a empresa X na venda de PET.
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Fonte: Os autores

A coleta rápida foi apontada por 9% dos fornecedores. Tais fornecedores não possuem 
local para armazenar as garrafas, sendo necessário que a empresa X colete-o tão logo este 
seja disponibilizado. A coleta rápida foi apontada por 9% dos entrevistados, antecipação de 
capital foi apontada por 8% dos entrevistados, seguidos de 7% que priorizam a empresa X 
devido ao pagamento à vista. O percentual de fornecedores que priorizam a empresa X por 
oferecer a possibilidade de trocar outros materiais recicláveis pelo PET chega a 4%. Costu-
ma ser comum comprar outros materiais para trocá-los por PET caso haja necessidade e/
ou oportunidade. Seria interessante identificar quais materiais são mais procurados, seus 
preços, volumes, demanda do mercado atualmente por estes materiais com o objetivo de 
avaliar a possibilidade de expandir o portfólio de produtos da empresa X. A Figura 11 re-
presenta o resultado do seguinte questionamento: Quais as principais ações que a empresa 
X poderia realizar que a tornaria prioridade no momento de decisão de vender o PET? A 
resposta para esta pergunta era livre.
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Figura 11: Principais ações que a empresa X poderia realizar para ser prioridade no abastecimento de PET
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Novamente oferecer preço competitivo e o bom relacionamento, com 45% e 32% respec-
tivamente, foram apontados pela maioria dos fornecedores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
E CONCLUSÕES

Este trabalho alcançou o seu objetivo ao analisar a logística de abastecimento de matéria-
-prima para a obtenção de embalagens PET. A partir do estudo de caso realizado, é possível 
identificar alguns gargalos que dificultam o aumento do volume de materiais. A partir desta 
identificação algumas ações que visem ao aumento do material que trafega no canal rever-
so de PET puderam ser propostas.

A constatação de que neste mercado não há exclusividade de fornecimento e que as prin-
cipais razões para a venda são o preço pago e o relacionamento da empresa que compra e 
de seu fornecedor abre algumas possibilidades para a empresa estudada. O primeiro ponto 
é que a política de compras de materiais não deve se afastar muito do preço praticado pelo 
mercado. O PET de cor branca embora possua um preço de aquisição maior do que os 
demais possuem, há um maior valor de revenda. Com isso, em momentos de escassez de 
materiais, a empresa pode dar preferência a este material em detrimento dos demais. 

A parceria entre a empresa e seus fornecedores pode ser estabelecida ao se fornecer ca-
çambas para os fornecedores. Esta prática é importante uma vez que mais de 75% dos for-
necedores relataram algum tipo de problema relacionado à armazenagem de materiais. Esta 
estratégia aumenta o relacionamento e tende a criar parcerias entre a empresa e seus forne-
cedores. Paralelamente a esta estratégia, a empresa deve desenvolver novos fornecedores. 
Este desenvolvimento é importante já que 66,7% do fornecimento total está concentrado 
em apenas dois fornecedores, o que aumenta consideravelmente o risco no abastecimento.

Este estudo é exploratório, logo há limitações já que seus achados não são exaustivos. Este 
artigo está restrito a uma única empresa do setor de reciclagem de PET, sua abrangência ge-
ográfica está limitada à cidade do Rio de Janeiro e municípios vizinhos e possui uma restri-
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ção temporal já que a coleta de dados foi realizada ao longo do primeiro semestre de 2013. 
Estudos futuros devem mirar nestas limitações mitigando ou até mesmo eliminando-as.
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caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

9.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original 
sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, 
porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século 
XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei.

9.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito 
no início, no meio ou final da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos 
de inferência para solucionar problemas que são suficientemente difíceis para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua solução”.

• Com omissão no final da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arris-
cado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
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seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

10 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotogra-
fias, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüen-
cial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações 
devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, 
e posicionados ao lado ou acima da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

11 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resulta-
dos numéricos e valores comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte inferior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme 
a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se fechar as laterais da tabela.



179

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.




