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EDITORIAL
A complexidade de editar uma revista científica é minimizada quando vemos o trabalho de 
edição concluído. A revista CONNEXIO permanece em 2015 na missão de oferecer a co-
munidade acadêmica e à sociedade um trabalho seletivo e de qualidade.  A propagação de 
materiais associados à grande área de gestão e negócios nos permite aprimorar ainda mais 
os conhecimentos. E, em uma perspectiva de proporcionar ao leitor qualidade de leitura, 
a revista adota e preza por boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. 

Inovação, serviços, empreendedorismo e sustentabilidade são palavras-chave deste núme-
ro. Nele estão presentes 11 artigos:  

1 – PERCEPÇÃO E COMPREENSÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SOBRE COM-
PORTAMENTO SERVIDOR .

2 – O PERFIL DOS EMPREENDEDORES DE TATUÍ/SP. 

3 – MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO EM UMA INDÚSTRIA DE MÓ-
VEIS.

4 – FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE UM PRODUTO SEMIPERSONALIZA-
DO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE MÓVEIS DE CAXIAS DO 
SUL-RS. 

5 – AS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITU-
TO ONCOGUIA .

6 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDA-
DE: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO. 

7 – EMPREENDEDORISMO INSTITUCIONAL NO DESENVOLVIMENTO DO PÓLO 
VITIVINÍCOLA DA CAMPANHA GAÚCHA.

8 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VALORES RELATIVOS AO TRABALHO E O COM-
PROMETIMENTO ORGANIZACIONAL. 

9 – INTEGRANDO O TERMÔMETRO DE KANITZ E O MODELO DINÂMICO DE 
FLEURIET.



10 – ESTUDO E PROPOSTAS DE MELHORIA PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DE 
MATERIAIS DE CONSUMO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO SETOR DE 
IMUNOBIOLÓGICOS.

11 – EXPATRIATION AND THE FRAMEWORK FOR ANTICIPATORY ADJUSTMENT: 
AN EMPIRICAL STUDY. 

Diante dos títulos expostos, a Equipe editorial e o Mestrado Profissional em Administração 
da Universidade Potiguar, desejam uma excelente experiência de leitura. 

Aproveitem!

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso. As editoras .
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RESUMO: O comportamento servidor visa a melhorar a execução dos serviços e proporcionar 
melhor qualidade e resultados. O objetivo deste trabalho é identificar a compreensão de funcio-
nários públicos sobre seu papel, enquanto servidor, e a avaliação deste entendimento à luz dos 
atributos do comportamento servidor. Foi realizado através de um estudo de caso, em que foram 
aplicados questionários com questões abertas, junto a funcionários públicos. As respostas foram 
tratadas e analisadas através de análise de conteúdo. Os resultados indicam que, para os funcio-
nários pesquisados, ser servidor é ter comportamento de disposição e ajuda, ao mesmo tempo 
que ser contratado para servir. Na comparação com o construto teórico de comportamento servi-
dor, as dimensões mais citadas foram a responsabilidade, a bondade, a iniciativa, a simplicidade, 
a renúncia, a utilidade e a ajuda.

Palavras chave: Comportamento Servidor. Servidor Público. Gestão de Serviços. Qualidade em 
Serviços

PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF PUBLIC 
EMPLOYEES ABOUT SERVER BEHAVIOUR

ABSTRACT: Servant behavior aims to improve performance of services and provide better quality 
as well as other results. The objective of this work is to identify the understanding of public em-
ployees about their role at work, and the evaluation of this understanding according to servant 
behavior attributes. A case study was conducted, in which questionnaires with open questions 
were applied to employees. Responses were processed and analyzed using content analysis. 
The results indicate that, according to the employees surveyed, to be servant is considered to 
demonstrate willingness and helping behavior, as well as being hired to serve. In comparison with 
the theoretical construct of servant behavior, the most cited dimensions were the responsibility, 
kindness, initiative, simplicity, resign, utility and help.

 Key words: Servant behavior. Public Employee. Service Management. Service Quality.

1. INTRODUÇÃO
O conceito de comportamento servidor foi desenvolvido a partir da observação da necessi-
dade de implementação de serviços mais eficientes e atrativos, de tal forma que proporcio-
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nem um alto índice de satisfação aos clientes. Uma vez que os serviços públicos são estig-
matizados e considerados de má qualidade, e que os funcionários públicos “não prestam 
um bom serviço”, percebeu-se a necessidade de abordar reflexões sobre o comportamento 
servidor nesta pesquisa.

Para Albrecht (2003), um senso comum sobre o serviço público é que “se há algo que os 
funcionários públicos odeiam, é servir ao público”. De outro lado, alguns esforços têm sido 
feitos para melhorar a qualidade de serviço público, e isso pode incluir a forma como as 
pessoas pensam e agem nesse segmento. A imagem de má qualidade associada ao serviço 
público requer que qualquer esforço para mudar isso proporcione um melhor serviço para 
o público, com redução de gastos e, manutenção dos bons funcionários (FERREIRA, 1999).

Kissler (1998) argumenta que “aqueles que chegam a um órgão público não esperam en-
contrar a personificação de um Estado autoritário, mas, aquele que vê o cidadão como um 
cliente, tratando-o com respeito e seriedade”.

Uma questão que pode ser usada para discutir esse tipo de assunto é o comportamento 
servidor em serviço público. Devido a isso, esta pesquisa lida com o conceito de compor-
tamento servidor. Este conceito foi desenvolvido a partir da observação da necessidade de 
implementar serviços mais eficientes e atraentes, de tal forma que forneçam um alto nível 
de satisfação aos clientes.

Neste contexto, Nóbrega (2009, p.19), com o propósito de desvendar novas fronteiras dos 
conhecimentos em serviços, realizou pesquisas empíricas e construiu a base dos atributos 
do comportamento servidor, apontando sete dimensões a serem observadas, quando se 
pretende estudá-lo: responsabilidade, simplicidade, renúncia, iniciativa, disposição para 
ajudar, práticas do bem e utilidade.

Considerando que o comportamento humano deriva do que as pessoas pensam e como 
pensam sobre os conceitos e princípios, esta pesquisa teve como objetivo verificar qual é 
a compreensão dos funcionários públicos sobre o seu papel, confrontando com os atribu-
tos do comportamento servidor. A partir dessa identificação das dimensões, foi possível 
atender esse objetivo.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. SERVIÇOS
Nos últimos tempos, verifica-se um crescimento acentuado no setor de serviços. A socieda-
de contemporânea vivencia a era dos serviços, em função do volume de recursos financei-
ros movimentados e do número de empregos gerados pelo setor (GRÖNROOS, 2003, p.66).

Nesse constante processo, criam-se novos cenários competitivos para as organizações, 
exigindo delas respostas rápidas às mudanças que ocorrem. Essas estão revolucionando 
o modo de gerenciamento das organizações, principalmente no que se refere às relações 
com os clientes. Cada vez mais, concentram-se esforços para transferir valor aos clientes, 
através de produtos que correspondam às suas necessidades e desejos (DAHMER; ES-
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TRADA, 2002). Para Dias e Mello (2001), a satisfação do cliente é considerada importante 
para o bom funcionamento da empresa, uma questão de sobrevivência.

Assim, Kotler (2000, p.440) considera que as organizações com características predomi-
nantes em serviços necessitam favorecer e aperfeiçoar o relacionamento entre as pessoas 
que estão envolvidas na prestação desses serviços, bem como realizar e desenvolver capa-
citações e treinamentos para que as equipes sejam capazes de alterar as práticas existen-
tes, no que se refere ao relacionamento com o cliente, possibilitando melhor interação e, 
consequentemente, a sua satisfação. 

Ainda, segundo Kotler (2000, p.441), “satisfação é o resultado da experiência de uma pes-
soa quando um desempenho ou resultado atendeu a suas expectativas”. Assim, a satis-
fação é uma função relativa de expectativas e desempenho percebido. Dessa forma, se o 
serviço ou bem atinge as expectativas, o consumidor fica satisfeito e, se as expectativas 
são excedidas, fica muito satisfeito e, se o bem ou serviço não atinge as expectativas, o 
cliente fica insatisfeito.

Desta forma, a prestação de serviço implica relacionamento entre fornecedor e cliente, 
podendo ser interno, entre os próprios funcionários, ou externo, entre os funcionários e 
o cliente. Entender e criar o ambiente ideal para prestação do serviço constitui a primeira 
condição para a organização adotar o gerenciamento do relacionamento com clientes 
(MEDEIROS, 2010).

2.2. SERVIÇO PÚBLICO
Serviço Público, em um conceito amplo, é entendido como “todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas ou controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Esta-
do” (MEIRELLES, 1988: 290). Tal definição mostrou-se adequada pelo seu aspecto dinâ-
mico e flexível às exigências de cada povo, ou seja, dos clientes. Por outro lado, também 
expressa uma situação não ideal, mas real, que são as atividades realizadas por simples 
conveniência do Estado.

Sendo o titular dos serviços públicos, o Estado deve prestá-los da melhor forma possível. 
No atual Estado brasileiro, que tem como inspiração a noção de Estado do bem estar social, 
a Constituição prevê várias atribuições que cabem ao Estado prestar, consubstanciando-se, 
tais atividades, nos chamados serviços públicos.

Na opinião de Main (1994) apud Ferreira (1999), o governo, normalmente, não tem como 
avaliar seu desempenho e, quando os parâmetros de avaliação são incorretos, os incen-
tivos são incorretos. A escassez e a baixa qualidade dos serviços que são oferecidos à 
população fazem com que a mesma revolte-se com o único representante desse setor com 
o qual mantém contato direto, ou seja, o servidor.

2.3. SERVIDORES PÚBLICOS 
A palavra servidor público possui um vasto leque de informações, pois, conforme a dou-
trina adotada, terá um sentido amplo ou restrito. Segundo Filho (2012), a expressão mais 
ampla é “agente público” que, para os efeitos da Lei 8429/92, é todo aquele que exerce, 
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ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, con-
tratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 
nas entidades públicas, ou seja, todos os agentes da União, Estados, Distrito federal e 
Municípios, bem como a qualquer dos Poderes dessas pessoas federativas.

Para Chahad (1993, p.17), 

Os funcionários públicos são um grupo transparente, que acaba sendo penaliza-
do pelos males estruturais das finanças públicas, ainda que delas sejam apenas 
uma parte. A isso se associa o quadro de desigualdades e a forte dose de cor-
porativismo existente em determinados segmentos do funcionalismo público.

Assim, os servidores públicos com os quais os clientes-cidadãos interagem exercem im-
portante papel na percepção que o cliente terá da qualidade do serviço. Dos servidores pú-
blicos, dependerá a satisfação dos clientes. Evidentemente, o homem é o elemento chave 
no processo de gestão da Qualidade: da motivação e do comprometimento das pessoas vai 
depender o sucesso da sua aplicação prática (ESTEFANO, 1996).

Na área da saúde, coexiste uma série de profissionais com formação diferente, cada um 
com suas normas, parâmetros, visões de mundo e noções de ética. Em algumas institui-
ções, isso pode ser considerado o começo da formação da equipe multiprofissional; em 
outras, explica-se, a partir daí, a inviabilidade do trabalho multiprofissional; ainda, em ou-
tras, admite-se que é possível trabalhar com equipe multiprofissional, desde que seja sem 
o médico (entendido como categoria à parte).

Em relação à atuação no campo da realização dos serviços públicos, pode-se concluir que 
a finalidade precípua da administração pública deve ser prestar e atender, com qualida-
de, eficácia e democracia, os serviços e as demandas que lhes são, legalmente, requeri-
das pela sociedade, em benefício da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Adotar 
procedimentos dirigidos à consecução dessas finalidades constitui dever primordial dos 
administradores públicos. Omitir, inibir ou frustrar esses procedimentos ferem os princí-
pios da supremacia do interesse público e da legalidade, pois, conforme Mello (2012), “as 
pessoas administrativas não têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à 
sua guarda e realização”.

Dessa forma, entende-se que o servidor público, muitas vezes, está preso às dificuldades 
imiscuídas no serviço público, mas, com boa vontade e criatividade, é possível ultrapassar 
os obstáculos e prestar um serviço eficiente e de excelência.

2.4. COMPORTAMENTO SERVIDOR 
NA ÁREA DE SAÚDE
O comportamento dos indivíduos, em relação à saúde, depende da suscetibilidade a um 
determinado problema nessa área, se acreditam na gravidade do problema e se acreditam 
que as ações de saúde disponíveis podem trazer-lhes benefícios. A suscetibilidade perce-
bida refere-se à percepção subjetiva do risco de ter doença. A gravidade percebida refere-
-se aos sentimentos e preocupações com relação a uma doença e suas consequências na 
saúde (morte, dor ou incapacidade) e nas condições de vida (condições de trabalho, vida 
familiar e relações sociais) (TEIXEIRA, 2002, p.6).
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Nesse mesmo contexto, insere-se, no comportamento humano, a importância do acolhi-
mento, pois este, se realizado de forma adequada, já abre as portas para um atendimento 
mais eficiente e eficaz.

O “acolhimento” significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de 
acesso ao serviço. Diz respeito, ainda, à escuta de problemas de saúde do usuário, de 
forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e responsabilizando-se pela re-
solução do seu problema. Por consequência, o acolhimento deve garantir a resolutividade, 
que é o objetivo final do trabalho em saúde, resolver, efetivamente, o problema do usuário. 
A responsabilização para com o problema de saúde vai além do atendimento propriamente 
dito, diz respeito, também, ao vínculo necessário entre o serviço e a população usuária 
(CAMPOS et al., 1998, p.8). 

Teixeira (2002, p.9), sistematizando propostas que têm tentado dar conta da problemática 
do modelo assistencial, considera que as propostas que visam a incorporar o ‘acolhimento’ 
e o ‘vínculo’ entre usuários e trabalhadores da saúde também têm contribuído para proble-
matizar a ‘(des)humanização’ do atendimento, determinada, principalmente, pela tecnifica-
ção do cuidado à saúde. Dessa forma, a introdução do ‘foco no cliente’ e a incorporação 
de alterações substantivas nos processos de trabalho nos serviços de saúde poderiam 
“problematizar aspectos críticos do modelo médico hegemônico, como a relação médico-
-paciente (em suas dimensões éticas e culturais) ou mesmo os limites dos conhecimentos 
e tecnologias utilizadas tão intensamente no âmbito deste modelo”.

Silva Júnior e Mascarenhas (2004), desenvolvendo aspectos conceituais e metodológicos 
da avaliação da atenção básica em saúde, identificam quatro dimensões do ‘acolhimento’: 
‘acesso’ – geográfico e organizacional; ‘postura’ – escuta, atitude profissional-usuário e 
relação intraequipe; ‘técnica’ – trabalho em equipe, capacitação dos profissionais e aqui-
sição de tecnologias, saberes e práticas; ‘reorientação de serviços’ – projeto institucional, 
supervisão e processo de trabalho. Para esses autores, trabalhar o ‘acolhimento’, en-
quanto postura, pressupõe uma atitude de saúde que permita receber bem os usuários e 
escutar, de forma adequada e humanizada, as suas demandas, inclusive, solidarizando-se 
com o sofrimento. Dessa maneira, é possível construir relações de confiança e apoio entre 
trabalhadores e usuários. A discussão sobre acolhimento nas unidades levanta questões 
relativas à qualidade do acesso e da recepção dos usuários e determina uma mudança 
do foco de tensionamento para dentro dos serviços, estabelecendo a relação médico-
-paciente como o caso mais emblemático. Neste elemento, o acolhimento como postura, 
também se situam as relações no interior da própria equipe de saúde e entre níveis de 
hierarquia na gestão.

Assim, a partir dos conceitos mais correntes sobre ‘acolhimento’, anteriormente sistemati-
zados e das principais experiências de implantação desenvolvidas, o ‘acolhimento’ aparece 
como: a) postura/prática do profissional de saúde frente ao usuário, em seu processo de 
trabalho individual e coletivo (em equipe); b) ação gerencial de reorganização do processo 
de trabalho da unidade de saúde, visando a melhor atender aos usuários e ampliar a ca-
pacidade de identificar e resolver os problemas; c) diretriz para as políticas de saúde, ob-
jetivando criar, nos diversos pontos de atenção do sistema de saúde, capacidade para dar 
respostas às demandas apresentadas pelos usuários, disponibilizando-lhes as alternativas 
tecnológicas mais adequadas.
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Dessa forma, percebe-se que as relações interpessoais precisam ser trabalhadas, admi-
nistrando os ressentimentos, devendo o profissional se colocar no lugar do outro. Esse 
aspecto ajuda a aumentar de autoestima, favorecendo o reconhecimento, o prestígio e 
a autonomia profissional, bem como possibilita o desenvolvimento de habilidades emo-
cionais de enfrentamento, criando alternativas para a superação de frustrações presentes 
nesse ambiente (AMESTOY; SCHWARTZ; THOFEHRN, 2006).

O trabalhador valorizado articula e harmoniza seu ambiente de trabalho e consegue o má-
ximo de rendimento com prazer e realização (BACKES; LUNARDI FILHO; LUNARDI, 2006). 
Colaborar para saúde e bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores e do espaço fa-
vorece uma melhora da produtividade e do serviço prestado ao paciente (CAVALCANTI, 
2002). Humanizar é garantir a dignidade ética, reconhecer as necessidades, o sofrimento, 
a dor e o prazer do outro (BECK et al., 2007).

As relações devem acontecer de forma horizontal, de pessoa a pessoa, reconhecendo e 
valorizando cada um, em sua esfera de trabalho, estimulando o potencial de criatividade 
e liberdade para a construção e transformação da realidade do ambiente vivenciado. Para 
que essa transformação ocorra, torna-se necessário que haja reflexão, diálogo, escuta e 
autossensibilização em forma de ações democráticas e participativas, envolvendo toda a 
equipe (BACKES; LUNARDI FILHO; LUNARDI, 2006).

O trabalho em equipe é um instrumento básico na arte de cuidar, uma vez que não há como 
desenvolver uma assistência em saúde de qualidade, se não houver um trabalho em equi-
pe. Nesse contexto, as relações devem aprimorar a confiança, o respeito, a compreensão, 
a cooperação, a comunicação, enfim, a integração dos indivíduos que formam o ambiente 
de trabalho (ABREU; MUNARI; QUEIROZ; FERNANDES, 2005).

As reuniões de equipe são utilizadas e validadas com vistas à proposta de crescimen-
to profissional e melhora do desenvolvimento de eficácia no ambiente de trabalho. Elas 
proporcionam aos trabalhadores discussões, reflexões, troca de ideias e divulgação do 
conhecimento, ou seja, uma comunicação adequada que pode, além de tentar resolver 
problemas, transformar a realidade e diminuir os conflitos mal-entendidos entre os traba-
lhadores (ABREU et al., 2005).

2.5. CARACTERÍSTICAS DO 
COMPORTAMENTO SERVIDOR
Nóbrega (2009, p.19) realizou pesquisas empíricas e construiu a base dos atributos do 
comportamento servidor, apontando sete dimensões a serem observadas, quando se pre-
tende estudar o comportamento servidor: responsabilidade, simplicidade, renúncia, inicia-
tiva, disposição para ajudar, práticas do bem e utilidade.

No entendimento de Nóbrega (2010, p.11), as dimensões assumem os conceitos e referên-
cias apresentadas no quadro abaixo.
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Quadro 1: Conceito de comportamento servidor

Conceito de Comportamento Servidor

Elemento Conceito Referências

Responsabilidade
É  agir com responsabilidade, compromisso, 
consistência e desempenho desejado

Berry & Parasuraman (1992); Berry (1999); 
Normann (2001); Motta (2003); Molnar 
(2007); Nó brega (2009)

Utilidade
É dar significado às atividades, objetivando 
fazer coisas úteis, proporcionando resultado, 
valor e produtividade 

Molnar (2007); Barbuto e Wheller (2006); 
Covey (2006); Nóbrega (2009) 

Bondade
É agir com prazer e disposição, fazendo o 
bem para as pessoas e comunidade 

Greenleaf (1977,1988); Berry (1999); 
Molnar (2007); Barbuto e Wheller (2006); 
Nóbrega (2009) 

Renúncia
É agir com renúncia, abrindo mão de desejo, 
espaço ou valorização pessoal, visando 
cuidar do outro 

Greenleaf (1977,1998); Covey (2006); 
Molnar (2007); Barbuto e Wheller (2006); 
Barros Neto (2006); Nóbrega (2009); Berry 
(1999); Zeithaml & Bitner (2003) 

Iniciativa
É tomar iniciativa e agir proativamente, 
executando atividades com presteza 

Berry & Parasuraman (1992); Berry (1999); 
Normann (2001); Motta (2003); Zeithaml & 
Bitner (2003); Covey (2006); Nóbrega (2009) 

Simplicidade
É  fazer coisas simples, mas necessárias, de 
valor, sem temor de que isto cause qualquer 
sentimento de inferioridade

Greenleaf (1977,1988); Motta (2003); Covey 
(2006); Nóbrega (2009) 

Ajuda
É agir com senso de proximidade, 
cumplicidade e reciprocidade, visando dar 
atenção e ajudar o outro 

Greenleaf (1977,1988); Motta (2003); Covey 
(2006); Nóbrega (2009); Berry (1999); 
Zeithaml & Bitner (2003) 

Fonte: NÓBREGA, K.C. (2010)

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa, um estudo de caso, fez uso da abordagem qualitativa, tendo como universo 
um grupo de 38 funcionários públicos efetivos, que trabalham no ambulatório de uma 
Maternidade Pública de Natal/RN. Isso corresponde ao total de funcionários efetivos que 
trabalham nesse local.

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, com duas questões abertas, 
indagando, na primeira, sobre o que significa ser servidor, e, na segunda, para um funcio-
nário público, o que significa ter comportamento servidor; além de 24 questões fechadas, 
que foram analisadas posteriormente. A aplicação dos questionários ocorreu nos meses de 
novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013. 

Para análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, delimitando as unidades de 
codificação em palavras e/ou frases que refletem os discursos dos autores, tratando-os 
através da frequência de itens que faziam sentido para dimensões do servidor e do com-
portamento servidor, pela abordagem semântica.

Assim, a análise temática foi quantitativa e baseada na frequência.
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Vale ressaltar que o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética do HUOL/UFRN, em virtude 
da realização do mesmo ser em um ambiente da área da saúde da UFRN. E foi devidamente 
aprovado em 26/10/2012, sob o parecer n. 132190 e, CAAE 07760012.9.0000.5292, do 
sistema plataforma Brasil do Ministério da Saúde – Conselho Nacional de Saúde – Comis-
são Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP.

Para a realização do estudo, os quatro princípios da bioética foram respeitados: autonomia, 
beneficência, não maleficência e justiça, como preconizados pela Resolução n.196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde, que contêm diretrizes e normas regulamentadoras para pes-
quisa envolvendo seres humanos, de forma direta ou indireta, individual ou coletiva, sejam 
elas realizadas por quaisquer categorias profissionais, no campo biológico, psíquico, edu-
cacional, cultural ou social, incluindo o manejo de informações e materiais (BRASIL,1996).

A autonomia foi garantida aos sujeitos, esclarecendo sobre sua total liberdade de escolha 
de participação nos distintos momentos, tendo em vista que a participação seria voluntária 
e que, a qualquer momento, eles poderiam se negar a responder a qualquer um dos ques-
tionamentos e desistir do estudo, ficando esses termos evidenciados no Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE), que é exigido pelo Comitê de Ética, para garantir a par-
ticipação voluntária na pesquisa e esclarecer ao participante todos os trâmites da pesquisa. 

Considerando que o objetivo geral da pesquisa é a compreensão dos funcionários públicos 
sobre o seu papel, confrontando com os atributos do comportamento servidor, foram ana-
lisados os dados obtidos para a conclusão da pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta as respostas à questão: o que significa ser servidor? Os dados são 
apresentados em ordem decrescente e frequência. E será analisada para uma maior com-
preensão.

Tabela 1: Respostas dos entrevistados à questão “Para você, o que significa ser um servidor?

Item Resposta Frequência Percentual

1
Contratado para servir: servir a algo ou a alguém; servir ao público; ser 
capaz de servir

12 21,4

2 Atender a população com empatia; trabalhar para a comunidade 10 17,9

3
Executar o que é solicitado: resolver as questões e problemas inerentes 
ao seu trabalho.

6 10,7

4 Ser funcionário 5 8,9

5 Ajudar ao máximo; ajudar na formação de novos profissionais 4 7,1

6 Ser honesto, assíduo, pontual 4 7,1

7 Ter mais deveres e obrigações que direitos 3 5,4

8 Trabalhar com prazer 2 3,6

9 Cuidar do local e equipamentos 2 3,6

10 Entender que o serviço público é de todos 2 3,6
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11 Ter um emprego estável 2 3,6

12 Cooperar com todos 2 3,6

13 São profissionais contratados através de concurso público 1 1,8

14 Servir a administração pública 1 1,8

Fonte: MEDEIROS, C. (2013)

Os dados permitem observar que, dentre as respostas mencionadas pelos funcionários, a 
que teve maior frequência e percentual foi a que servidor é aquele “contratado para servir: 
servir a algo ou a alguém; servir ao público; ser capaz de servir”, com 21,4% das respos-
tas. Em seguida, “atender a população com empatia; trabalhar para a comunidade”, com 
17,9%. E, em terceiro lugar, “executar o que é solicitado: resolver as questões e problemas 
inerentes ao seu trabalho”, com 10,7%, portanto, as três respostas com maiores frequên-
cias representaram um percentual de 50%, dentre as catorze demais respostas. 

Entendendo que o papel do servidor é servir o público, trabalhando para a comunidade, de 
alguma forma, aumenta a possibilidade de transferência de valor para os clientes, através 
do cumprimento das suas necessidades e desejos, defendido por Dahmer e Estrada (2002) 
como a essência do serviço, e que Meirelles (1998) menciona como satisfação de necessi-
dades essenciais e secundárias de uma comunidade.

É de salientar que, na maior parte das respostas, os servidores apontaram para a percep-
ção do seu trabalho, refletindo a importância do papel do servidor (função), que implica 
“o que fazer”, no sentido estrito, como relatou: “contratado para servir”, “executar o que é 
necessário”, “resolver questões e problemas inerentes ao trabalho”.

Outras dimensões podem ser categorizadas como não representando o complemento do 
papel, ou seja, comportamento esperado no trabalho (como fazer), como nas palavras 
“ajudar mais”, “ser honesto, pontual e diligente”, “trabalhar com prazer” e inerente nas 
condições de trabalho, tais como: “ter um emprego estável”, “ser contratado para o serviço 
público”. As inter-relações entre as dimensões, ou seja, o papel do servidor, comportamen-
to e condições de trabalho, coadunam-se com as contribuições de Estefano (1996).

Em outra análise, foi feita uma inter-relação entre as respostas dos funcionários, ainda 
sobre o que é ser servidor e as dimensões de Nóbrega, que resultaram na tabela 2.

Tabela 2: Comparativo entre respostas das entrevistas e os elementos do Comportamento Servidor

Elemento Resposta Frequência 
agrupada Percentual

Responsabilidade

Ser funcionário (5)
Cuidar do local e equipamentos (2)
Ter deveres e obrigações (3)
Entender que o serviço público é de todos (2)
Ser honesto, assíduo e pontual (4)

16 28,6

Utilidade
Executar o que é solicitado (6)
Trabalhar com prazer (2)
Servir a administração pública (1)

11 16,1

Bondade 0 0,0
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Renúncia 0 0,0

Iniciativa Atender com empatia (10) 10 17,9

Simplicidade 0 0,0

Ajuda
Servir algo a alguém (12)
Ajudar ao máximo (4)
Cooperar com todos (2)

18 32,0

Outros
Ter emprego estável (2)
Contratado por concurso público (1)

3 5,4

Fonte: MEDEIROS, C. (2013)

A partir dos dados, observa-se que, dentre as respostas mencionadas pelos funcionários, 
a que teve uma maior frequência e percentual foi a que servidor é aquele “contratado para 
servir: servir a algo ou a alguém; servir ao público; ser capaz de servir”, ou seja, que, na 
tabela 2, está enquadrado no elemento ajuda, com 32% das respostas. A segunda coloca-
da se refere a “ser funcionário; cuidar do local e equipamentos; ter deveres e obrigações; 
entender que o serviço público é de todos; ser honesto, assíduo e pontual”, que está no 
elemento responsabilidade, com 28,6%. Em terceiro lugar, está “atender a população com 
empatia; trabalhar para a comunidade”, que, na tabela 2, enquadra-se em iniciativa, com 
17,9%. E, em quarto, “executar o que é solicitado: resolver as questões e problemas ine-
rentes ao seu trabalho”, que, na tabela 2, está no elemento utilidade, com 16,1%. Assim, 
percebe-se que as respostas estão coerentes com as pesquisas de Nóbrega, quanto ao 
que seja servir, “servir é conduzir atividades que proporcionam benefícios àquele, a quem 
servimos”. (NÓBREGA; RIBEIRO; MARQUES, 2006, p.3). Assim sendo, são atividades, e/
ou atitudes criativas, dinamizadoras, que podem direcionar o atendimento prestado para 
satisfazer às necessidades do cliente, estimular o reconhecimento e aceitação dos serviços 
oferecidos, bem como facilitar a relação entre funcionário e cliente.

Portanto, neste trabalho, os resultados mostraram que servidor é aquele que ajuda, tem 
responsabilidade, iniciativa e é útil.

Ainda nesta esfera, Mello (2012) enfatiza que a finalidade precípua da administração pú-
blica deve ser prestar e atender, com qualidade, eficácia e democracia, os serviços e as 
demandas que lhe são, legalmente, requeridas pela sociedade, em benefício da cidadania e 
da dignidade da pessoa humana, o que ratifica o resultado da pesquisa.

Continuando a análise, passa-se a comentar os resultados obtidos na segunda pergun-
ta: um funcionário público com comportamento servidor é aquele que? Isso pode ser 
visto na tabela 3.

Tabela 3: Respostas dos entrevistados à questão:
“um funcionário público com comportamento servidor é aquele que?

Elemento do 
Comportamento 

Servidor
Resposta Frequência 

agrupada Percentual

Responsabilidade

Atinge metas (11)

É pontual (9)

Age com Responsabilidade no trabalho (7)

27 31,4
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Utilidade Tem Efetividade (5) 5 5,8

Bondade

Age para o Bem da coletividade (13)

Respeita os colegas (5)

Coloca-se no lugar do outro (2)

É cordial (5)

25 29,1

Renúncia Trabalha em qualquer setor (5) 5 5,8

Iniciativa
Está Apto a agir (10)

Tem iniciativa (1)
11 12,8

Simplicidade Trabalha com carinho e amor (7) 7 8,1

Ajuda Colabora com a instituição (3) 3 3,5

Outros
Trabalha na administração direta (2)

Tem ocupação permanente e remunerada (1)
3 3,5

Total de respostas 86 100

Fonte: MEDEIROS, C. (2013)

A partir dos dados obtidos, o entendimento sobre o que seja um funcionário público com 
comportamento servidor, para os pesquisados, evidenciou que, dentre as dimensões de-
senvolvidas nos estudos de Nóbrega (2009), o elemento que obteve o primeiro lugar foi a 
responsabilidade, com 31,4%; seguida pela bondade, com 29,1%; a iniciativa, com 12,8%; 
a simplicidade, com 8,1%; a renúncia e utilidade, com 5,8% cada uma; e a ajuda e outros, 
com 3,5% cada.

Complementando sobre responsabilidade, que tem a maior frequência, de acordo com o 
serviço pesquisado, os funcionários parecem sentir-se responsáveis. Alguns de seus rela-
tos são mostrados: “atua com responsabilidade com o trabalho, contribui para a efetivida-
de do serviço público e sua missão social”; “cumpre com rigor, responsabilidade e presteza 
suas atribuições diárias”; “comparece ao serviço com regularidade e pontualidade; atende 
ao público com atenção e cordialidade”; “cumpre as suas tarefas com responsabilidade”; 
“é responsável, atencioso, trata bem, informa corretamente, presta um serviço de excelên-
cia”; “tem compromisso com o serviço público, realiza as tarefas diárias, sendo pontual, 
cuidadoso, atendendo bem a clientela”; “tem conhecimento na sua função, é pontual, res-
peita a todos e trabalha com amor”.

É digno de notar que o elemento responsabilidade, mais citado como referência para o 
comportamento servidor, refere-se à representação do que é mais importante no com-
portamento servidor. Isso corrobora o ponto de vista de que o papel do servidor é servir 
a comunidade e, para isso, é necessária muita responsabilidade, divergindo de Albrecht 
(2003), que afirma que “se algo que os funcionários públicos odeiam, é servir ao público”, 
porque, neste caso, há muitos funcionários públicos que conhecem sua verdadeira função, 
que é servir ao público.

O segundo elemento mais citado foi a bondade, que apresentou 29,1% das respostas. Vale 
lembrar que o conceito de bondade, nos estudos de Nóbrega (2009), é agir com prazer e 
disposição, fazendo o bem para as pessoas e comunidade, portanto, é um conceito que 
se coaduna, perfeitamente, com o exercício de um comportamento servidor. Sendo assim, 
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os resultados apontam que, para os pesquisados, a bondade é o segundo elemento mais 
importante para o comportamento servidor.

Vale destacar que o elemento iniciativa obteve a terceira colocação, tanto na questão so-
bre o que seja servidor, como na do que é um funcionário público com comportamento 
servidor. Isto faz lembrar que, no serviço público, muitas vezes, para se desempenhar um 
serviço bom, precisa-se ter iniciativa para se adequar a certas situações e resolver os pro-
blemas, sem prejudicar o serviço.

Por fim, cabe ressaltar que as dimensões responsabilidade e bondade, na questão sobre 
o comportamento servidor, apresentaram um percentual de 60,5% das respostas, sendo, 
então, afirmações significativas dentre os pesquisados. 

5. CONCLUSÕES
Captar a compreensão de servidores públicos sobre o seu papel enquanto servidor e com-
parar as percepções com um modelo estruturado constituiu o desafio da presente pesquisa.

O entendimento dos funcionários pesquisados permitiu concluir que as respostas mais fre-
quentes à questão sobre seu papel enquanto servidor giraram em torno de ser contratado 
para servir; servir ao público; ser capaz de servir; atender à população com empatia; traba-
lhar para a comunidade; executar o que é solicitado, bem como ser funcionário. Percebeu-
-se, na maior parte das respostas, que os servidores apontaram para a percepção do seu 
trabalho como associado a ser servidor.

Na indagação sobre que características um funcionário público com comportamento servi-
dor apresenta, foram relacionadas, com maior frequência, as seguintes respostas: agir para 
o bem da coletividade (13); estar apto a agir (10); atingir metas (11); ser pontual (9); agir 
com responsabilidade no trabalho (7). Assim, foi possível identificar relações espontâneas 
relacionadas ao construto teórico de comportamento servidor.

Ao se comparar as respostas dos entrevistados com a compreensão de comportamento 
servidor conforme construto de Nóbrega (2009), os elementos mais frequentes foram a 
responsabilidade, a bondade e a iniciativa. Por outro lado, os elementos menos citados 
foram a utilidade e a vontade de ajudar.

Em termos de implicações gerenciais, a pesquisa permitiu identificar a presença parcial 
de elementos do construto teórico na compreensão dos profissionais entrevistados. Isso, 
consequentemente, pode ser utilizado para reforçar a compreensão de elementos presen-
tes, assim como a incidência de elementos ausentes, podendo, assim, apontar caminhos 
para reverter, ou minimizar, a percepção generalizada de baixa qualidade e produtividade no 
serviço público. A utilização dos elementos do comportamento servidor pode diagnosticar 
e orientar trabalhos organizacionais que permitam a melhoria dos serviços.

Limitações da pesquisa estão relacionadas a um estudo de caso simples e particular, não 
permitindo sua generalização, assim como o fato de que o número de funcionários não 
conduziu a uma análise mais profunda, fazendo uso de uma ferramenta estatística como 
análise fatorial, uma vez que esta pesquisa foi, essencialmente, qualitativa e exploratória.
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RESUMO: O propósito deste estudo foi de identificar o perfil dos empreendedores do município 
Tatuí, no Estado de São Paulo, e verificar as motivações que os levaram a empreender na cidade. 
A metodologia de pesquisa adotada consiste em uma abordagem descritiva quantitativa, com 
tratamento estatístico simples, para analisar o ambiente do empreendedor tatuiense, a partir 
da perspectiva das práticas de desenvolvimento articuladas por 159 empreendedores locais. A 
coleta de dados foi feita através de um questionário estruturado e a ordem dos entrevistados 
foi estabelecida por meio de metodologia aleatória simples e por acessibilidade, uma vez que o 
pesquisador realizou uma única visita ao empreendimento. Os resultados indicam que o perfil dos 
avaliados é formado, em sua maioria, pelo sexo masculino, que 40% deles possuem o ensino 
médio, 35% o ensino superior, e a maioria pertence à classe média. A apuração revelou, ainda, 
que os respondentes do questionário estão instalados no município há mais de dois anos e que 
os motivos que os fizeram empreendedores foram: a perspectiva de maior renda futura, a visua-
lização de uma oportunidade e a independência pessoal.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Motivação. Independência Econômica. Cidade De Tatuí.

PROFILE OF ENTREPRENEURS TATUÍ / SP

ABSTRACT: The purpose of this study was to identify the profile of Tatuí township entrepreneurs 
in São Paulo and check the reasons that led them to take the city. The adopted research metho-
dology consists of a quantitative descriptive approach, with simple statistical analysis, to analyze 
the Tatui’s entrepreneurial environment from the perspective of development practices articulated 
by 159 local entrepreneurs. Data collection was done through a structured questionnaire and the 
order of those surveyed was established through simple and accessibility random methodology, 
since the researcher went to the enterprise a single visit. The results indicate that the profile of 
the evaluated is formed mostly by males, 40% of them have a high school education, 35% higher 
education and the majority belongs to the middle class. The investigation also revealed that res-
pondents of the questionnaire are installed in the city for more than two years and the reasons 
that led them to be entrepreneurs were prospect of higher future income, the viewing opportunity 
and personal independence.

Keywords: Entrepreneurship. Motivation. Economic Independence. Tatuí City.
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1. INTRODUÇÃO
Através de um olhar diferenciado, o empreendedor visualiza coisas novas, oportunidades, 
inovações que outras pessoas sequer sonham poder existir e, a partir desse instante, ar-
riscam, empreendem, fazem acontecer. Seu comportamento revoluciona o mundo. Nesse 
sentido, parafraseando Schumpeter (1961), o empreendedor é aquele que destrói a ordem 
econômica existente, através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 
novas formas de organização, ou pela exploração de novos recursos materiais. E, na mesma 
linha de raciocínio, Cantillon (1755) e Say (1803) sublinham que o empreendedor interessa-
-se em criar, desenvolver e gerenciar novos empreendimentos e que o desenvolvimento 
econômico é resultado dos novos empreendimentos. São pessoas que correm riscos, apro-
veitam as oportunidades para obter lucro. Portanto, verdadeiros agentes de mudanças.

Entre 1970 a 1990, com base na evolução da teoria comportamental, surgiram várias pes-
quisas, realizadas pelos behavioristas, com o propósito de identificar os traços de persona-
lidade e características dos empreendedores, porém, segundo Oliveira (2012), os resulta-
dos surpreenderam, pois, não se conseguiu traçar um perfil psicológico do empreendedor. 
Sobre o assunto, Dolabela (2006) e Rodrigues (2008) já haviam afirmado que a pessoa 
se modifica de acordo com o ambiente e a época em que vive, sendo, portanto, produto 
desses dois fatores. 

Entretanto, Covey (1990) salienta que, além da existência de um perfil adaptado, o em-
preendedor precisa de qualidades básicas para se apresentar como tal. Segundo o autor, 
ele precisa visualizar e perseguir oportunidades onde outros não conseguem, necessita 
quebrar paradigmas, mas de forma calculada, deve focar e tornar as coisas melhores e 
mais rápidas, tem de tomar decisões corretas nas horas certas, serem sempre atuantes e 
dedicarem a maior parte do tempo ao seu objetivo, abrindo mão, até mesmo, da sua vida 
pessoal. Ademais, como alerta Greatti (2005, p. 8), “o empreendedor precisa ter competên-
cia que o possibilite, não só inserir uma empresa no mundo dos negócios, como também, 
manter a sua sobrevivência”.

Não obstante, de acordo com o programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
– (GEM 2013), existem dois tipos de empreendedores: os por “necessidade” – que ini-
ciam um empreendimento autônomo, por não possuírem melhores opções de ocupação, 
abrindo um negócio, a fim de gerar renda para si e suas famílias; e os por “oportunidade” 
– que identificaram uma chance de negócio e decidiram empreender, mesmo possuindo 
alternativas de emprego e renda. Vale ressaltar que o “empreendedor por necessidade” e o 
“empreendedor por oportunidade” são chamados, por Dolabela (2006), como “empreen-
dedor involuntário” e “empreendedor voluntário”, respectivamente, porém, ambos visam à 
geração de lucros, empregos e riqueza.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. EMPREENDEDORES BRASILEIROS
Segundo a pesquisa da Endeavor Brasil (2013), 28% da população brasileira entre 16 e 64 
anos são gestores de seus empreendimentos. Entretanto, dentre aqueles que não adminis-
tram o próprio negócio, 76% sonham em, um dia, empreender e deixar de ser empregado. 
Entre eles, 19% acham muito provável e 33% dizem ser provável abrir um negócio nos 
próximos cinco anos.

O GEM (2013), ao classificar os empreendedores brasileiros, revela que o empreendedo-
rismo por “oportunidade” apresenta percentuais expressivos, são 71,3%. Tal dado revela 
que, a cada empreendedor inicial que criou seu negócio por “necessidade”, 2,5% começa-
ram alguma atividade por vislumbrar uma oportunidade mercadológica. O relatório, ainda, 
destaca que os brasileiros escolhem iniciar um novo negócio, mesmo quando possuem 
alternativas de emprego formal. Já a Endeavor Brasil (2013) apresenta números mais equi-
librados: 58% dos avaliados são empreendedores por oportunidades e 42% são por ne-
cessidade. Além disso, o Instituto apurou que os empreendedores, em sua maioria, são 
homens (61%), com idade média de 38 anos e “quanto à escolaridade, tem-se que 11% 
deles cursaram até o ensino superior, 35% até o ensino médio e 46% somente até o ensino 
fundamental”. A renda familiar é de R$ 1.798,48, o equivalente a 2,65 salários mínimos, 
vigente em 2013.

Ainda com base na pesquisa da Endeavor Brasil (2013), dentre os brasileiros que possuem 
empreendimentos, somente 14% têm funcionários e estes são, em média, mais escolariza-
dos e deram início ao negócio por vislumbrarem uma oportunidade. Outra característica é 
a influência dos exemplos, pois “um em cada três empreendedores empregadores vem de 
família chefiada por um(a) empresário(a)”; e entre os empreendedores sem funcionários, 
25% e 26% são entes de empresários e de trabalhadores autônomos, respectivamente. A 
maioria dos empreendedores é casada (48%) e chefe de família (60%). Os empreendedo-
res sem funcionários desempenham a gestão do próprio negócio. São, a maioria, “mari-
nheiros de primeira viagem”, quando o assunto é abrir o próprio comércio, pois 77% dos 
empreendedores não tiveram um negócio próprio anterior ao atual.

2.2. UM POUCO DE TATUÍ
Com o título de Cidade Ternura, graças à receptividade de seus moradores, Tatuí foi uma 
das cidades pioneiras da industrialização no Estado de São Paulo. Em 1881, a fábrica São 
Martinho iniciou suas atividades de fabricação de tecidos, cobertores e toalhas, produtos 
que eram, inclusive, exportados. Em 1890, a industrialização ganhou novo impulso com as 
Fábricas Campos Irmãos, Fiação Santa Izabel, Chapéus Sendero, Fábrica de Fósforos Pal-
myra, Vanni, além de beneficiadoras de algodão, arroz e café. Olarias, cerâmicas, produto-
res de laticínios, massas, licores e cervejas também se instalaram no município. Posterior-
mente, com a decaída do algodão pela substituição por fios sintéticos, a industrialização 
de fiação/tecelagem foi, aos poucos, declinando e todas as fábricas, durante a década de 
1980, acabaram encerrando suas atividades.
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Atualmente, a cidade, além de abrigar o maior conservatório de música da América Latina, 
destaca-se pela gastronomia (doces caseiros) e ganha notoriedade pelo aeroclube, que é 
referência nacional de voo à vela. 

Conforme dados do IBGE (2014), a cidade possui, aproximadamente, 116 mil habitantes e 
seus potenciais, tanto econômico quanto de equipamentos estruturais, favorecem a insta-
lação de novas empresas. Com essa potencialidade, a Prefeitura Municipal de Tatuí projeta 
um crescimento exponencial, ganhando, a cada dia, a atenção de empresas nacionais e 
multinacionais. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), nos 
últimos dois anos, foram abertas 2.312 empresas na cidade entre comércio e indústria, o 
que gerou um total de 29.727 empregos formais (G1, 2014).

De mais a mais, o município possui uma localização privilegiada, com território de 523,475 
quilômetros quadrados. Duas das principais rodovias do estado estão próximas à cidade, 
a Castelo Branco e a Raposo Tavares. Serve-se, ainda, da malha ferroviária, com unidades 
de integração logística. Tatuí está a, apenas, 130 quilômetros da capital paulista, a 124 
quilômetros do aeroporto internacional de Viracopos, a 164 quilômetros do aeroporto in-
ternacional de Cumbica e a 215 quilômetros do porto de Santos.

Depois de destacar todas essas qualidades, vale salientar que Tatuí é formada pelos es-
forços de imigrantes portugueses, alemães, suecos, espanhóis, japoneses, africanos, ita-
lianos e outros, que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social, político e 
cultural, com seus hábitos e costumes, que se fundiram aos dos naturais dessa terra, que 
a todos acolheram e continuam acolhendo, nos dizeres de Camargo e Camargo (2006), 
como uma verdadeira cidade Ternura. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia de pesquisa deste estudo consiste em uma abordagem descritiva quan-
titativa, com tratamento estatístico simples, para analisar o ambiente do empreendedor 
tatuiense, a partir da perspectiva das práticas de desenvolvimento articuladas por 159 em-
preendedores da cidade de Tatuí, no Estado de São Paulo. 

A pesquisa quantitativa, de acordo com Novelli (2005), é um modelo que possibilita a 
coleta de vasta quantidade de dados originados de grande número de entrevistados, em 
que as respostas possíveis são predeterminadas pelo estudioso. E, mesmo que existam 
aspectos negativos, como uma possível má formulação das questões, ordenação confusa 
das perguntas, constrangimento causado pelo pesquisador, dentre outros, os aspectos 
positivos se evidenciam. Neste caso, Novelli (2005, p. 164) ressalta “a possibilidade de que 
a investigação do problema ocorra em ambientes reais; a quase inexistência de barreiras 
geográficas para a realização das entrevistas e o baixo custo de aplicação ao se consi-
derar a quantidade de informações recolhidas”. Além do mais, no caso do questionário, 
instrumento de coleta de dados selecionado, além de permitir o anonimato das fontes de 
dados, ele preserva a isenção do estudo. Os métodos quantitativos também podem ser 
descritivos, quando tratados como pesquisa conclusiva, o que requer conhecimento prévio 
sobre o problema, na medida em que se baseia em uma definição clara do problema, para 
o qual os dados devem ser escolhidos de uma forma estruturada, com abordagem ampla 
e representativa.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Torna-se pertinente acentuar que, apesar da população desta pesquisa ser composta por 
159 empreendedores da cidade de Tatuí, trata-se de uma amostra selecionada de acordo 
com critérios de intencionalidade e conveniência, ou seja, uma amostra com característica 
não probabilística, o que inviabiliza a generalização dos resultados para descrever, em sua 
totalidade, o perfil dos empreendedores do município. No entanto, outros estudos foram 
utilizados para ampliar a discussão.

Em princípio, foram pesquisados os aspectos gerais sociodemográficos dos empreende-
dores de Tatuí. Os avaliados são formados, em sua maioria, pelo sexo masculino (58,5%), 
com idade entre 35 a 59 anos (64,8%), casados (72,3%) e chefes de suas famílias (65%). 
Em relação à escolaridade, 40,3% dos empreendedores atingidos pelo questionário con-
cluíram o ensino médio/colegial e 34,6% iniciaram o ensino superior.

A classificação econômica da amostra se deu por meio do sistema de codificação e pon-
tuação das quantidades de itens de posse dos consumidores e da escolaridade do chefe 
da família, utilizando o modelo da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), 
2014. Essa metodologia tem a função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 
urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de classes so-
ciais. Utilizando esse método, constatou-se que 25,8% dos empreendedores de Tatuí per-
tencem à classe A; 66%, à classe B; 8,2% pertencem à classe C; não houve respondentes 
pertencentes às classes D e E. Sendo que, dos empreendedores que pertencem à classe B, 
33,3% estão classificados como B1 e 32,7%, como B2.

Os índices a respeito da composição das famílias dos respondentes apontaram que 32,1% 
deles vivem com 4 pessoas em sua residência; e com o mesmo percentual (32,1%) resi-
dem com 3 pessoas; 17,6% vivem com 5 ou mais pessoas; 16,4% moram com 2 pessoas; 
e menos de 2% vivem com 1 pessoa em sua residência. No Brasil, segundo o Censo De-
mográfico (IBGE, 2011), a média de moradores por domicílio é de 3,3, número próximo ao 
aferido por este estudo, em que a média foi de 3,5 moradores por residência.

Uma breve análise sobre a religião dos empreendedores de Tatuí verificou-se que 52,8% 
são católicos; 38,4% são evangélicos; 2,5% são espíritas; 2,5% são agnósticos; 1,3% 
são ateístas; e as demais religiões não obtiveram nem 1% de representação. Esses dados 
divergem da composição religiosa da população brasileira, em que 64,6% se declaram 
católicos; 22,2% são evangélicos; os espíritas são 2,0%; e os sem religião chegam a 8,0% 
(IBGE, 2012d). No entanto, é preciso considerar que, segundo os dados do Censo 2010, 
31,5% da população tatuiana é seguidora de religiões evangélicas (IBGE, 2014).

Conforme previsto para este estudo, todos os avaliados são empreendedores no município 
de Tatuí, mas, a maioria não é natural da cidade (56,6%). 43,4% são tatuienses; 10,1% são 
naturais de São Paulo, capital; 9,4% são nascidos em cidades próximas, que compõem a 
região metropolitana de Sorocaba: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, 
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, 
Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, 
Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tietê e Votorantim. 17% são de outras cidades do interior de 
São Paulo, excluindo as que compõem a região metropolitana de Sorocaba. De outros es-
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tados brasileiros, 10,7% dos empreendedores vieram do Paraná; 3,1% são da Bahia; 1,9%, 
de Minas Gerais; e 1,3% vieram do Pernambuco. 

A segunda etapa do questionário visou a conhecer as seguintes características do empre-
endimento: Tipo do empreendimento; Segmento do empreendimento; Classificação por 
porte; Forma Jurídica do empreendimento e a Concorrência Mercadológica, apurando:

Tabela 1 – Tipo do empreendimento

Tipo Porcentagem da amostra

Agricultura 0,6%

Atividade autônoma 15,7%

Atividade autônoma devido a graduação 3,1%

Comercial 59,7%

Expansão/filial 3,1%

Franquia 0,6%

Industrial 2,5%

Prestação de serviço 0,6%

Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Para qualificar e mensurar os segmentos, utilizou-se da proposta de classificação das ati-
vidades econômicas da MBI (2014), que consiste em uma simplificação da estrutura de 
classificação para fins tributários ou censitários, que permite agrupar todas as atividades 
econômicas em pouco menos de 500 elementos.

Tabela 2 - Segmento do empreendimento

Setor / Subsetor Atividade Porcentagem da 
amostra

Primário/Agricultura Outras Culturas 0,6%

Indústria/Construção de prédios Construção de Residências 1,3%

Indústria/Produtos alimentícios Pães e Afins 1,3%

Indústria/Siderurgia Primária Fundições Primárias Não Ferrosas 0,6%

Comércio/Atacado de Bens de Consumo

Matéria Prima Agropecuária 1,3%

Outros Bens Não Duráveis 3,8%

Produtos Alimentícios 4,4%

Comércio/Outros varejistas
Farmácias e Drogarias 1,3%

Adegas 1,9%

Comércio/Varejo de roupas e acessórios Roupas em Geral 5,0%

Comércio/Varejo de alimentos

Supermercados e Quitandas 23,3%

Padarias 11,9%

Outros alimentos 0,6%

Doces e Confeitarias 1,3%
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Comércio/Restaurantes e Bares Restaurantes e Bares 7,5%

Comércio/Outros varejistas Outros Produtos
6,3%

Finanças/Imobiliárias Administração Imobiliária 0,6%

Finanças/Corretores de Seguros Corretoras de Seguros 0,6%

Finanças/Holdings e Investimentos Outros Investimentos 1,3%

Serviços/Serviços Pessoais Salões de Beleza 6,3%

Serviços/Serviços Educacionais
Universidades 0,6%

Outros Serviços Educacionais 1,3%

Serviços/Serviços de Saúde Consultórios/Clínicas Médicas 1,9%

Serviços/Diversão e Recreação
Dança 1,3%

Outros Serviços Recreativos 1,3%

Serviços/Filmes Cinematográficos Locadoras de Fitas de Vídeo 0,6%

Serviços/Serviços Automotivos
Oficinas de Automóveis 0,6%

Outros Serviços Automotivos 2,5%

Serviços/Hotéis e afins Pensões e Pensionatos 0,6%

Serviços/Serviços Comerciais Proteção ao Crédito e Cobrança 1,9%

Informática/Serviços

Conserto de Computadores 0,6%

Software sob Encomenda 1,3%

Serviços de Consultoria 1,3%

Informática/Comércio Revendas de Informática 0,6%

Terceiro Setor ONG 0,6%

Não respondeu 1,9%

Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Uma apreciação na segmentação dos empreendimentos que participaram do estudo revela 
a alta taxa concorrencial do mercado. A maioria dos empreendimentos atua no mercado 
varejista e, como explica Pineyrua, Costa e Bazoli (2010, p. 153),

a concorrência não é mais exercida apenas entre varejistas do mesmo formato 
(ex.: padarias versus padarias), mas também entre diferentes tipos de varejistas 
(ex.: padarias versus supermercado). O limite que define a linha de produtos 
que cada modelo varejista comercializa torna-se cada vez mais flexível. Assim, 
diferentes tipos de varejo vendem as mesmas categorias de produtos.
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Gráfi co 1 – Concorrência Mercadológica de Tatuí
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Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Quanto ao porte dos empreendimentos avaliados, ao se considerar o critério de classifi-
cação adotado pelo IBGE (2012), pode-se observar que a maioria (86,8%) é composta de 
microempresas (que ocupam até 9 pessoas, de forma direta, em suas atividades). O fato 
condiz com as estatísticas do cadastro central de empresas de 2012 apresentado pelo IBGE 
(2014), em que 87,9% das empresas estabelecidas no país tinham até 9 pessoas ocupadas 
(microempresa); 10,3% ocupavam de 10 a 49 pessoas (empresas de pequeno porte); 1,4 
% tinham entre 50 e 249 pessoas (empresas de médio porte); e 0,4% apresentavam 250 
pessoas ocupadas ou mais (grande porte).

Na amostra examinada, 37,0% dos micro e pequenos empreendedores empregam, pelo 
menos, um colaborador, o que contrasta com a pesquisa da Endeavor Brasil (2013), que 
constata que, dentre os brasileiros que possuem empreendimentos, somente 14% têm 
funcionários. Considerando que muito da atenção dada ao empreendedorismo de forma 
geral advém do potencial de geração de empregos, conforme defendido por diversos espe-
cialistas e entidades de apoio ao empreendedor, é saudável observar que, ao menos, local-
mente, a função de criação de oportunidades de trabalho do empreendedorismo apresenta 
resultados positivos.

De acordo com dados do estudo Economia informal urbana 2003 (IBGE, 2005), 98% das 
microempresas (não agrícolas) nacionais estavam em situação informal. Contudo, com o 
advento de diversas ações para redução da informalidade no âmbito das micro e pequenas 
empresas, tais como aperfeiçoamentos no SIMPLES Nacional e implementação do MEI, 
esse número, certamente, alterou-se drasticamente, entretanto, provavelmente, devido à 
dificuldade em se identificar e analisar empresas que não possuem documentação ou qual-
quer registro formal, não se têm dados quanto ao número de empreendedores informais. 
Alguns institutos de pesquisa levantam a informalidade de forma geral (incluindo empreen-
dedores e trabalhadores informais). Na região pesquisada, delimitando-se ao empreende-
dor, pode-se ter uma suposição da situação atual, ao observar que, apenas, 13,2% dos 
avaliados se encontram em situação não formalizada.
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E, por fim, buscou-se o perfil e as motivações que levaram os respondentes deste questio-
nário a empreender em Tatuí.

Para determinar se a amostra é constituída por empreendedores iniciais ou estabelecidos, 
mediu-se o tempo de sobrevivência das empresas empreendidas em Tatuí, quando, 

então, revelou-se que 85,5% delas estão estabelecidas no mercado há mais de 2 anos 
- dados semelhantes aos apresentados pelo SEBRAE (2013), porém, divergentes dos  apu-
rados pelo GEM (2013), descritos anteriormente.

Gráfi co 2 - Tempo de sobrevivência do empreendimento
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Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Quando começou o empreendimento, a maioria (52,7%) estava empregada, ou seja, esses 
empreendedores, na visão de Dolabela (2006), eram considerados “voluntários” e, pelo re-
latório do GEM (2013), eram tidos como “empreendedores por oportunidade”. No entanto, 
revisitando os questionários e realizando uma tabulação separada por sexo, observa-se 
que as mulheres são empreendedoras involuntárias/necessidade, pois 59,1% iniciaram 
o empreendimento quando estavam desempregadas; já os homens são empreendedores 
voluntários/oportunidade, porque 64,5% estavam empregados quando começaram o em-
preendimento. Diante dessa constatação, surge a curiosidade em saber se os motivos que 
os levaram a empreender são similares ou diferentes entre os sexos. Assim, tal questão 
resultou no gráfico 3 – Motivos para empreender, em que se destacam os três principais: 
perspectiva de maior renda futura (20%), a visualização de uma oportunidade (19,1%) e a 
independência pessoal (14,2%). Mas, novamente, separando por sexo, fica evidente que, 
para os homens (16,7%), a autorrealização é a terceira opção mais assinalada. A análise 
das motivações ratifica as características natas do empreendedor definidas por Cantillon 
(1755), Say (1803) e Rodrigues (2008), que embasam este estudo, assim como a classifi-
cação de GEM (2013) de empreendedores por oportunidade.
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Gráfi co 3 – Motivos para empreender
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Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Com efeito, os empreendedores possuíam alguma experiência na área do empreendimen-
to, uma vez que 59,3% declararam já ter trabalhado na área escolhida; 26,9% deles tiveram 
outro negócio próprio antes do empreendimento atual. Para ampliar os conhecimentos do 
surgimento do empreendimento, perguntou-se como surgiu a ideia do empreendimento e 
as respostas obtidas confirmam a experiência anterior, pois, 27,7% declaram ter transfor-
mado uma atividade casual em uma empresa; 11,9% disseram ter melhorado uma ideia 
encontrada no emprego anterior; 10,7%, após fazerem pesquisa; e 10,1% apontaram te-
rem vivenciado uma necessidade que a cidade não atendeu.

Gráfi co 4 – Como surgiu a ideia do empreendimento
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Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Assim como os dados da Endeavor Brasil (2013) apontaram, uma característica dos em-
preendedores é a influência familiar. Nesse cenário, destaca-se que 57,6% dos realizadores 
de Tatuí possuem algum outro empreendedor na família e a atitude do pai (53,8%) é o 
principal exemplo seguido.
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Gráfi co 5 – O empreendedor e sua influência familiar
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Fonte: Elaboração própria, com base na tabulação dos dados obtidos pelo questionário.

Talvez por já terem na família experiência no ato de empreender um negócio, 76,2% não 
buscaram uma assessoria profissional que apoiasse a ação. Dos 23,8% que buscaram 
ajuda em órgãos capacitados para apoio ao empreendedor, o SEBRAE foi o órgão mais 
procurado (53,8%), seguido pela prefeitura municipal (20,5%), Associação Comercial 
(7,7%) e Assessória Particular (7,7%).

A maioria (77,4%) não possui sociedade na propriedade do empreendimento e 49,1% 
declaram trabalhar todos os dias da semana. Destaca-se que as mulheres declaram traba-
lhar, no empreendimento, 10 horas, em média, por dia, enquanto os homens, no mesmo 
período, trabalham, em média, 11 horas.

5. CONCLUSÃO
Este estudo, sem a pretensão de identificar traços de personalidade dos empreendedores, 
já que as pessoas se modificam de acordo com o ambiente e as circunstâncias em que 
estão expostas, buscou conhecer um pouco do perfil dos empreendedores de Tatuí-SP e 
as motivações que os levaram a empreender na cidade.

Dessa maneira, percebeu-se que o perfil dos avaliados é formado, em sua maioria, pelo 
sexo masculino, com idade entre 35 e 59 anos, casados e chefes de suas famílias. 40% de-
les concluíram o ensino médio/colegial e 35% iniciaram o ensino superior. A classificação 
econômica da amostra pode constatar que mais da metade pertence à classe B. 

Da mesma maneira, detectou-se que a maior parte dos empreendimentos de Tatuí é de 
microempresas, atuantes no mercado varejista e, consequentemente, convivem com a alta 
competitividade. Poucos estão na situação da informalidade e 37,0% dos empreendedores 
analisados empregam, pelo menos, um colaborador.

A apuração feita em Tatuí revelou que seus empreendedores estão instalados no mercado 
há mais de 2 anos, sendo denominados empreendedores estabelecidos. Percebeu-se que 
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a maioria, quando iniciou o empreendimento, estava empregada, portanto, esses empre-
endedores podem ser classificados como voluntários ou por oportunidades. Se, por um 
lado, os empreendedores já possuíam experiência na área do empreendimento, por outro, 
somente a minoria possuía experiência em empreender um negócio próprio.

Ademais, buscou-se saber os motivos que fizeram dos respondentes deste questionário 
empreendedores em Tatuí; os que mais se destacaram foram: perspectiva de maior renda 
futura; a visualização de uma oportunidade; e a independência pessoal, coincidindo com os 
motivos projetados no início dos trabalhos.
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RESUMO: A busca por competitividade no mercado globalizado faz com que as organiza-
ções procurem formas de aperfeiçoar seus processos, com o objetivo de diminuir custos e 
alavancar lucros. Os processos e as atividades são os meios de agregação de valores aos 
produtos e serviços. Aqueles processos e ou atividades consumidoras de recursos devem 
dispor de mecanismos que assegurem uma boa gestão dos mesmos. Este estudo tem como 
objetivo analisar o mapeamento de processos de uma indústria de móveis planejados, lo-
calizada na região Sul do Brasil, a qual está buscando a melhoria contínua no processo de 
produção da empresa. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória através de um 
estudo de caso. Como resultados, ressalta-se que o macro processo é composto por vários 
processos, os quais têm um tempo ocioso entre si. Essa ociosidade, quando medida, repre-
senta mais tempo do que o próprio tempo de operação. A melhoria contínua no processo 
auxilia a comercialização dos produtos, estreitando, cada vez mais, a relação empresa clien-
te. Isso se deve ao rigoroso controle de qualidade implantado na empresa, aliado ao proces-
so de fabricação. O mapeamento de processo como ferramenta se mostrou bastante eficaz, 
no que diz respeito ao estudo das movimentações e dos tempos de processo, tornando-se 
uma ferramenta promissora para futuros trabalhos nessa linha de pesquisa.

Palavras-chave: Mapeamento de processos. Melhoria contínua. Competitividade.
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MAPPING THE PRODUCTION PROCESS 
IN A FURNITURE INDUSTRY 

ABSTRACT: The search for competitiveness in the global market makes organizations look for ways 
to improve their processes in order to reduce costs and boost profits. The processes and activi-
ties are the means of adding value to products and services. Those processes and activities or 
consumers of resources must have mechanisms to ensure good management. This study aims 
to analyze the mapping of processes to an industry of customized furniture located in southern 
Brazil, which is seeking continuous improvement in the production process of the company. The 
methodology used is in an exploratory research through a case study. As result, it is emphasized 
that the macro process consists of several processes, which has an idle time between them. 
This idleness, when measured, is longer than the operation time itself. The continuous impro-
vement process helps in the marketing of products, increasingly narrowing the client company 
relationship. This is due to strict quality control implemented in the company, coupled with the ma-
nufacturing process. The mapping process as a tool proved quite effective, with regard to the study 
of the movements and processing times, making it a promising tool for future work in this research.

Keywords: Process mapping. Continuous improvement. Competitiveness.

1. INTRODUÇÃO
Com o advento da globalização, a concorrência entre as organizações tornou-se, ainda 
mais, acirrada, exigindo que as mesmas busquem, constantemente, atualização tecnoló-
gica e aperfeiçoamento do capital humano. A busca por competitividade em um mercado 
globalizado faz com que a organização procure formas de aperfeiçoar seus processos, 
com o objetivo de diminuir custos e alavancar lucros. Entretanto, o alcance dos objetivos 
propostos por uma organização não depende somente da eficácia de suas políticas ou pro-
cessos, depende, também, e em grande parte, do desempenho de sua força de trabalho. 
A evolução de processos e produtos, bem como a necessidade de se manter no mercado 
devido à atual competitividade dirigem as empresas para um cenário em que a redução 
de qualquer custo, as melhorias de processos e um adequado planejamento estratégico 
são peças chaves para obterem um desempenho superior no mercado, evitando que seus 
concorrentes as ultrapassem, garantindo, assim, o sucesso empresarial.

O setor moveleiro, no Brasil, encontra-se em fase de crescimento e está entre os mais 
importantes segmentos da Indústria de Transformação no país (ABIMÓVEL, 2013). Apesar 
de ter um processo simples, se não controladas algumas variáveis, uma fábrica de móveis 
pode apresentar grandes problemas no processo, afetando, muitas vezes, a qualidade do 
produto. Este projeto, através da pesquisa de satisfação, busca uma melhor identificação 
dos problemas nos setores. Com o rastreamento dos erros, a gerência poderá implantar 
métodos eficientes para melhorias no processo e, assim, aumentar a satisfação dos clien-
tes, a fim de manter a competitividade no mercado.

Os principais centros consumidores de móveis são as regiões Sul e Sudeste, com desta-
que para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e 
Brasília, e suas regiões metropolitanas. Para atender a essa demanda interna, bem como 
ao crescente mercado de exportação, verifica-se, no país, a concentração de empresas e de 
mão-de-obra no que se costuma chamar de polos moveleiros. Os principais polos move-
leiros do país situam-se no Centro-Sul, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, apesar de se localizarem importantes 
fabricantes de móveis em todo o território nacional, como se pode visualizar na Figura 1.
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Figura 1: Concentração de fabricantes de móveis no Brasil.
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Fonte: ABIMÓVEL (2013).

A concentração de mão-de-obra e da capacidade produtiva se dá, evidentemente, nos 
maiores polos moveleiros do país. Para se ter uma ideia dessa distribuição, a Figura 2 
apresenta os dados obtidos do Panorama da Associação Brasileira das Indústrias do Mo-
biliário, relacionando o número de empresas e de empregados.

Figura 2: Empresas e empregados nos polos moveleiros do Brasil.

Polo moveleiro Estado Empresas Empregados

Bento Gonçalves RS 370 10.500

São Paulo SP 3.000 9.000

Mirassol SP 210 8.500

São Bento do Sul SC 210 8.500

Arapongas PR 145 7.500

Votuporanga SP 85 7.400

Ubá MG 310 3.150

Linhares e Colatina ES 130 3.000

Bom Despacho MG 117 2.000

Lagoa Vermelha RS 60 1.800

Tupã SP 54 700

Fonte: ABIMÓVEL (2013)
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Perante o exposto, este estudo tem como objetivo analisar o mapeamento do processo 
produtivo de uma indústria de móveis planejados da Serra Gaúcha, buscando a melhoria 
contínua no processo de produção da empresa. Além desta seção introdutória, o artigo 
está organizado nas seguintes seções: referencial teórico, abordando os temas inerentes 
ao mapeamento do processo produtivo, ao mapa de processos; metodologia utilizada; es-
tudo de caso; resultados e discussões; e, considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO
Um processo é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço 
com um começo e um fim, com inputs (entradas) e outputs (saídas) claramente identi-
ficados, definindo, assim, uma estrutura para ação. O processo é visto como um grupo 
de tarefas interligadas logicamente, que utiliza os recursos da organização para gerar os 
resultados definidos, de forma a apoiar os seus objetivos (AGUIAR; PEINADO; GRAEML, 
2006; HARRINGTON, 2007; RODRIGUES; DÉCIO, 2010).

Processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que parte de um ou mais insu-
mos, transforma-o(s) e lhe(s) agrega valor, criando um ou mais produtos (ou serviços) 
para os clientes (RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004; FERREIRA FILHO, 2008). Coerentemente, 
o processo é a combinação total de pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, métodos 
e ambiente de trabalho, cuja atuação conjunta adiciona valor ou resultado (SILVA, 2005). 
Nesse contexto, há uma sequência lógica e hierárquica para caracterizar o processo, par-
tindo de uma visão global para uma visão pontual (HARRINGTON, 2007):

a) Macroprocesso: envolve mais de uma função na estrutura organizacional e sua 
operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona. 

b) Processo: conjunto de atividades sequenciais que tomam um input com um 
fornecedor, acrescentando valor a este, para a produção de um output para um 
consumidor. 

c) Subprocesso: é a parte que se inter-relaciona de forma lógica com outro sub-
processo, que realiza uma específica dentro do macroprocesso. 

d) Atividades: são ações que ocorrem dentro do processo ou sub processo. São, 
geralmente, desempenhadas por uma entidade (máquina, pessoa ou depar-
tamento) para produzir um resultado particular. Constitui a maior parte dos 
fluxogramas de mapeamento de processos. 

e) Tarefa: é uma parte específica do trabalho, ou seja, menor enfoque do proces-
so, podendo ser um único elemento e/ou subconjunto de uma atividade.

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial e de comunicação que tem a 
finalidade de auxiliar na melhoria dos processos existentes ou na implantação de uma 
nova estrutura voltada para os processos. A sua aplicação permite à empresa visualizar, 
claramente, os pontos fortes e fracos da organização, auxiliando na redução de custos de 
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desenvolvimento de produtos e serviços, bem como de falhas no processo produtivo, evita 
tarefas com baixo valor agregado, reduz as falhas de integração entre sistemas e melhoria 
no desempenho da organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o 
melhor entendimento dos processos para eliminação ou simplificação daqueles que neces-
sitam de mudança. Neste sentido, existem quatro enfoques que devem ser considerados 
no desenvolvimento de possíveis soluções de melhorias de processos (BARNES, 1982):

f) Eliminar todo o trabalho desnecessário.

g) Combinar operações e elementos. 

h) Modificar a sequência das operações. 

i) Simplificar as operações essenciais.

Os processos e as atividades são os meios de agregação de valores aos produtos e servi-
ços. Aqueles processos e/ou atividades consumidores de recursos devem dispor de me-
canismos que assegurem uma boa gestão dos mesmos. Esses mecanismos devem ques-
tionar tais processos e atividades de forma a se obter redução de custos, diminuição no 
tempo de ciclo, melhoria de qualidade, redução das atividades não agregadoras de valor 
(setup, movimentação, filas, esperas, retrabalho, etc.), e, consequentemente, a potenciali-
zação das que agregam valor (CHEUNG; BAL, 1998; HINES; TAYLOR, 2000).

A orientação do fluxo também é um benefício importante proporcionado pelo mapeamento 
do processo, pois permite transformar um simples layout de máquinas em uma série de 
processos de uma fábrica, de modo a reduzir distâncias entre operações, melhorar o apro-
veitamento do arranjo físico e diminuir o tempo de produção. Muitas são as técnicas de 
representação usadas para construir modelos de processos que auxiliam a elaboração de 
diferentes tipos de mapas. O mapeamento de processo segue, normalmente, as seguintes 
etapas (BIAZZO, 2000):

j) Definição das fronteiras e dos clientes dos processos, dos principais inputs e 
outputs e dos atores envolvidos no fluxo de trabalho. 

k) Entrevistas com responsáveis pelas várias atividades dentro do processo e 
estudo dos documentos disponíveis. 

l) Criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo-a-passo.

2.2. MAPA DE PROCESSO
O processo produtivo associado ao uso de recursos pode ser observado no mapeamento 
do fluxo (RIVERA; CHEN, 2007). Para fazer o mapeamento do processo, é necessário se-
guir o fluxo de produção, observando suas peculiaridades, as agregações com que cada 
operação contribui (ou não), bem como o tempo em que o produto permanece em cada 
uma delas. A teoria orienta a realização do mapeamento da seguinte maneira:

a) A primeira etapa: uma vez definido o valor e identificada toda a cadeia de valor, 
é focalizar o objeto real – o projeto específico, o pedido específico e o próprio 
produto (uma cozinha, um estofado, um dormitório) – e jamais deixar que esse 
objeto se perca do início à conclusão.
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b) A segunda etapa: que possibilita a primeira - é ignorar as fronteiras tradicio-
nais de tarefas, profissionais, funções (frequentemente organizadas em depar-
tamentos) e empresas para criar uma empresa enxuta, eliminando todos os 
obstáculos ao fluxo contínuo do produto ou à família específica de produtos.

c) A terceira etapa: é repensar as práticas e ferramentas de trabalho específicas, 
com o objetivo de eliminar os refluxos, sucata e paralisações de todos os tipos, 
a fim de que o projeto, a missão de pedidos e a fabricação do produto especí-
fico possam prosseguir continuamente (WOMACK; JONES, 1998).

Outro aspecto fundamental a ser considerado no mapeamento do processo é a existência 
de flexibilidade da produção. Considera-se que, em processos flexíveis, a garantia da qua-
lidade amplia a importância, já que produz pequenos lotes, os quais recebem novos com-
ponentes e trabalho, em um fluxo contínuo de agregação de valor (SINGH, et al., 2010), 
dessa forma, esse é um fator de influência que deve ser observado no desenho do macro 
e do micro processo.

Além da proposta de foco no objeto real, existem, também, algumas simbologias que 
facilitam a identificação do fluxo, conforme a Figura 3. Essa simbologia facilita a comuni-
cação no desenho de processo, tanto de análise da situação atual, quanto de proposição 
de novos processos.

Figura 3: Estrutura da produção.

Fonte: Shingo (1981).

Para documentar todas as atividades realizadas por uma pessoa, por uma máquina, em 
uma estação de trabalho, com consumidor, ou em materiais, há uma padronização das ati-
vidades através de símbolos que são agrupados em cincos categorias, segundo a American 
Society Mechanical Engineers (ASME), para fluxogramas de processos, proposta em 1947 
(CORRÊA; CORRÊA, 2004), conforme ressalta a Figura 4.
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Figura 4: Símbolos padrões para mapeamento de processos.

Símbolo Atividade

Uma operação, tarefa ou atividade de trabalho

Um movimento de materiais, informações ou de pessoais de um lugar para o outro

Uma inspeção, verificação ou exame de materiais, informações ou pessoas

Uma espera ou uma pausa no processo

Uma estocagem, estoque de materiais, arquivos ou fila de pessoais

Fonte: Corrêa e Corrêa (2004).

3. METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia deste estudo tem por objetivo analisar o processo produtivo, a partir da 
análise dos resultados obtidos com a pesquisa exploratória realizada através de um estudo 
de caso. A pesquisa exploratória é a que explora ou examina um problema ou situação para 
proporcionar conhecimento e compreensão (MALHOTRA, et al., 2004; MALHOTRA, et al., 
2005). Já a pesquisa qualitativa é aquela em que o investigador sempre faz alegações de 
conhecimento com base em perspectivas construtivas das experiências individuais, usa, 
também, estratégias de investigação, como narrativas, fenomenologias, etnográficas, es-
tudos baseados em teoria ou estudos de teoria embasada na realidade (CRESWELL, 2007).

O estudo de caso é indicado em três situações (YIN, 2005). A primeira, é quando o caso 
em estudo é crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada. A segunda, é quando 
o caso em estudo é extremo ou único. A terceira situação se dá quando o caso é revelador, 
que ocorre quando o pesquisador tem acesso a um evento ou fenômeno até então inaces-
sível à pesquisa científica.

Para fazer parte do universo de pesquisa e obter dados com maior precisão sobre a avalia-
ção da indústria de móveis planejados, foi necessário reunir informações dos envolvidos 
no processo, que, neste caso, são gerente industrial, analista de planejamento, programa-
ção e controle de produção (PPCP) e analista de métodos e processos, fechando um ciclo 
completo entre pedido, manufatura, entrega e montagem dos produtos, assim como a 
rotina diária de movimentação de materiais e arranjos no fluxo de produção.

A entrevista semiestruturada, pelo seu caráter flexível, na medida em que não apresenta 
uma padronização de pergunta e resposta, oferece a possibilidade de o sujeito alcançar 
maior liberdade e oportunidade para falar sobre determinado assunto (MALHOTRA, et al., 
2005). Assim, pode-se justificar a opção para esse tipo de entrevista, pois possibilita flexi-
bilidade, profundidade, reiteração e reflexão na abordagem dos dados.
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As entrevistas ocorreram no período de agosto a novembro de 2013, nas dependências da 
empresa, com o gestor da produção, dois analistas de processo e oito operadores de pro-
dução. A pesquisa, também, envolveu parte da equipe operacional responsável pela fabri-
cação e movimentação dos materiais. Para a obtenção das informações necessárias, foram 
coletados dados, tempos de produção, como lid time e tack time. A amostra é composta 
de dez ciclos de processos, pelo fato da empresa ter seus processos muito similares para 
cada linha de produto. Os dados obtidos, nesta pesquisa, foram tratados de forma quanti-
tativa e qualitativa, pois traduziram, em números, opiniões e informações para classificá-
-las e analisá-las, além de requererem recursos e técnicas estatísticas.

Para a análise e interpretação dos dados qualitativos coletados, utilizou-se a análise de 
conteúdo (BARDIN, 2011); os programas de computadores permitiram uma análise mais 
detalhada dos textos, no que diz respeito à sua mensuração, ou seja, à frequência de uma 
determinada unidade de análise.

4. ESTUDO DE CASO
Localizada em Flores da Cunha, município serrano do Rio Grande do Sul, a Alpha é uma 
empresa que atua na fabricação de móveis planejados e estofados; seu quadro de cola-
boradores contém 120 talentos distribuídos nas áreas de administração, engenharia, ma-
nufatura, vendas, marketing e gestão; busca sua excelência através do seu compromisso 
de satisfação junto ao consumidor. Sendo assim, qualidade e design são as palavras que 
regem o desenvolvimento de seus produtos, que são, cuidadosamente, fabricados e reme-
tem ao mercado a sofisticação necessária para o seu reconhecimento.

Fabricando móveis para salas e dormitórios, foi em 1988, que a Alpha iniciou suas ativida-
des. Porém, percebendo a oportunidade de oferecer personalização completa a todos os 
ambientes, em 2002, passou a confeccionar móveis planejados, tornando-se especialista 
no segmento, assim como uma das mais respeitadas fábricas de móveis do Brasil.

Nos anos seguintes, a Alpha realizou novos investimentos e remodelou seu parque fabril, 
aumentando sua capacidade de produção e fortalecendo, ainda mais, os cuidados com a 
fabricação de móveis planejados e estofados da marca. Além disso, em 2010, iniciou a fa-
bricação das portas de alumínio comercializadas pela marca, o que fortaleceu, ainda mais, 
o produto e garantiu maior qualidade aos consumidores. Para poder suprir a necessidade 
dos clientes, precisou ampliar as instalações para uma área física de 12.000m² e realizar 
investimentos em equipamentos e recursos humanos.

A qualidade e a durabilidade de seus produtos provêm de máquinas de alto padrão e, prin-
cipalmente, do comprometimento de todos os profissionais que trabalham com a marca, 
vislumbrando um ótimo atendimento que possa compreender as necessidades dos clientes 
e transformá-las em projetos diferenciados e personalizados.

A Alpha tem um compromisso com a preservação e manutenção do meio ambiente, cuidan-
do para que seus produtos sejam frutos de práticas, ecologicamente, corretas. A madeira, 
proveniente de florestas manejadas, é retirada através de um planejamento cuidadoso e 
com utilização de técnicas de exploração de baixo impacto. No plano desse manejo se deci-
de, por exemplo, quais árvores serão cortadas, quais ficarão para assegurar a regeneração 
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da floresta, como as árvores serão derrubadas e de que forma as toras serão removidas 
do local de forma que todo o processo cause o menor impacto possível ao meio ambiente. 
A qualidade ecologicamente correta dos planejados Alpha pode ser encontrada em cada 
material utilizado pela empresa.

A Fibra de Média Densidade (MDF) é fabricada a partir de fibras de madeira (pinus e eu-
calipto) provenientes de reflorestamentos. Prensada com resinas sintéticas que lhe confe-
rem maior resistência mecânica, é, hoje, a madeira mais utilizada na fabricação de móveis 
planejados no Brasil. O revestimento de Baixa Pressão (BP) é uma lâmina composta pela 
fusão de celulose e resinas termoestáveis, proporcionando maior resistência e durabilida-
de aos móveis Alpha. Além disso, esse revestimento possui tratamento antimicrobiano, 
proporcionando a ausência de bactérias e fungos prejudiciais à saúde e ao meio-ambiente. 
As portas de alto brilho da Alpha são fabricadas em polietileno, um polímero com acaba-
mento superficial semelhante à pintura. Além de aumentar a resistência do produto, esse 
acabamento substitui o processo de pintura, eliminando a sobra de resíduos químicos 
que podem agredir a natureza. Os acessórios comercializados pela empresa também são 
fabricados por empresas, ecologicamente, sustentáveis, o que garante e comprova toda a 
sua responsabilidade ambiental.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o sistema de gestão Enterprise Resource Planning (ERP), a Alpha planeja seu pro-
cesso industrial diariamente, visando a atender, de maneira rápida e eficaz, os pedidos 
planejados naquele dia. Esses lotes diários são iniciados assim que os lotes anteriores 
são finalizados. Há um grande volume de placas de MDF que começam a ser cortadas 
e transformadas em peças. No primeiro processo, denominado corte, esses painéis são 
processados e começam a ganhar forma. Assim que cortados, são armazenados em pal-
lets e ficam aguardando os próximos processos, compreendidos em colagem de bordas, 
furação, estoque, separação, embalagem e expedição. Entre cada processo, há um tempo 
de espera, pois alguns equipamentos, ou processos, são mais rápidos que outros. 

Entre esses processos, também estão compreendidos os de controle de qualidade e ins-
peção de peças, executados pelos operadores que, com ficha técnica de cada produto, 
inspecionam suas atividades, a fim de evitarem retrabalhos e assistências técnicas junto 
aos parceiros. Para compreender melhor o processo, a Figura 5 apresenta as principais 
atividades da empresa.

Coerentemente, o macro processo é composto por vários processos, os quais têm um 
tempo ocioso entre si. Essa ociosidade, quando medida, representa mais tempo do que o 
próprio tempo de operação, ou seja, o tack time é pouco representativo, se comparado ao 
tempo do leed time. 

O leed time e o tack time foram medidos em vários lotes diferentes de peças, com dimen-
sionais e quantidades variadas, conforme programação industrial. Para tal, foram levados 
em consideração apenas três processos que correspondem à fabricação: corte, colagem de 
borda e furação. Os demais não envolvem equipamentos em sua fabricação, por isso, não 
foram levados em consideração neste estudo.
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Figura 5: Mapa do processo produtivo.
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Fonte: Dados da pesquisa (2013).

O tempo de leed time entre as operações foi calculado pela média ponderada de cada uma 
delas, levando em consideração o tempo de corte da primeira peça até essa mesma peça 
sofrer o próximo processo. Pois, como são empilhadas, a primeira cortada é a última a ser 
processada no processo subsequente. Segue a comparação na Figura 6.

Figura 6: Comparativos entre leed time e tack time

Tempo em segundos

Peça
Corte Colagem Borda Furação Totais

%leed 
time

tack 
time leed time tack 

time
leed 
time

tack 
time

leed 
time

tack 
time

Lateral 3600 16,8 2400 23 1800 22 7800 61,8 0,792%

Porta 3000 15,4 2400 21 1800 13 7200 49,4 0,686%

Frente 
Gaveta

2700 6,34 2400 13 1800 8 6900 27,34 0,396%

Prateleira 2400 8,55 2400 17 1800 5 6600 30,55 0,463%

Divisão 3300 16,4 2400 21 1800 20 7500 57,4 0,765%

Base 2400 8,55 2400 17 1800 5 6600 30,55 0,463%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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Analisou-se, também, neste estudo, um novo equipamento instalado durante o processo 
de mapeamento. Esse novo equipamento foi adquirido, a fim de sanar alguns problemas 
relacionados à movimentação dos painéis de MDF, antes do corte. 

Anteriormente, esses painéis eram movimentados com empilhadeira, sempre em pallets, 
conforme fornecedor, indiferente da quantidade necessária para corte, provocando um 
setup muito grande entre as trocas de painéis. Com a vinda desse novo equipamento, 
percebe-se o ganho nesse processo. 

Com um sistema totalmente automatizado, o armazém eletrônico de painéis manipula, 
automaticamente, cada chapa, com sistema de sucção por vácuo, o que evita o contato 
direto entre as superfícies dos painéis, evitando, também, os retrabalhos internos com 
peças danificadas por riscos ou batidas. Como todas as cores de chapas estão dentro do 
armazém, a separação é feita conforme a demanda, com cores e espessuras misturadas, a 
fim de maximizar o tempo dos equipamentos de corte. 

Com um tempo de setup reduzido, a produtividade nas máquinas de corte aumentou, o 
que favorece, também, um ganho de produtividade no período em que o este estudo foi 
desenvolvido. Os ganhos vão além, com a separação mecanizada, a manipulação, que, 
antes, era feita via empilhadeira e operador de máquinas, agora, passa a ser somente via 
empilhadeira, evitando, assim, um excessivo cansaço, por parte dos colaboradores, que 
movimentavam até trinta quilogramas no contato com a chapa.

Os ganhos são consideráveis, não apenas no que diz respeito ao abastecimento, mas, tam-
bém, a outros apontamentos. A eficiência média, no período anterior à instalação, girava 
em torno de 61%, depois, evolui para 74%. Pode-se avaliar, na Figura 7, as vantagens com 
a adoção desse equipamento.

A partir da vinda do novo equipamento, observou-se a evolução no nível de assistência 
técnica, percebida pelo cliente. O equipamento iniciou a operação em agosto de 2013 e, a 
partir daí, percebeu-se que houve uma queda significativa nos custos e nas reclamações, o 
que significa redução dos índices de assistência técnica.
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Figura 7: Comparativo de perdas de tempo.
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Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Vale ressaltar que a rede de relacionamento com a equipe externa estreitou, e a empresa 
passou a oferecer, além de produtos de qualidade, um serviço de satisfação, em que o clien-
te compra seus produtos e fica satisfeito. Esse é o compromisso firmado pela empresa junto 
à rede de distribuição. Compromisso esse registrado em cartório, e que tem feito diferença 
na hora do cliente decidir pela compra de móveis planejados, conforme destaca a Figura 8.

Figura 8: Acompanhamento da assistência técnica em 2013.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no mapa de fluxo do processo, que considera o processo produtivo, associa-
do aos recursos auxiliares à produção, desenhou-se o macro processo, descrevendo as 
peculiaridades e a agregação de valor ao produto, bem como considerando as perdas de 
processo, seguindo as recomendações da literatura com relação às etapas necessárias ao 
mapeamento de processos (WOMACK; JONES, 1998; RIVERA; CHEN, 2007): i) identifica-
ção da cadeia de valor do processo do início ao final do processo; ii) avaliação ampliada 
dos processos, possibilitando ignorar as fronteiras tradicionais de tarefas, profissionais, 
eliminando todos os obstáculos ao fluxo contínuo do produto ou à família específica de 
produtos. Esta etapa ampliou a visão dos agentes de mudança; iii) nesta terceira etapa, fo-
ram repensadas as práticas e ferramentas de trabalho específicas, possibilitando a elimina-
ção de fluxos indevidos e refluxos, assim como de paradas desnecessárias que impediam 
o processo contínuo de produção.

Identificou-se que, entre os processos produtivos, há ociosidade que poderia ser revertida em 
produção. As peças que ficam em média duas horas aguardando processamento poderiam 
chegar ao estoque intermediário mais rapidamente. Essa redução seria transformada em 
mais eficiência produtiva, fazendo com que o tempo total do ciclo fosse reduzido, aumen-
tando o número de peças produzidas no período, ou diminuindo o tempo total de entrega 
do produto final. 

Nesse cenário, sugere-se um estudo mais aprofundado na movimentação interna dos ma-
teriais, na instalação de novos equipamentos e no layout da empresa. O estudo demonstra 
que o tempo de tack time é inferior a um por cento em todos os casos. Como o leed time 
é alto, nos processos analisados, constata-se a importância do estudo sugerido. As defini-
ções do arranjo físico definem como a empresa vai produzir. 

Em contra partida, a empresa demonstra grande capacidade de investimento em equi-
pamentos de ponta, o que trouxe ao processo melhorias significativas. Essa capacidade 
financeira e técnica são fundamentais na evolução da produção. Novas tecnologias agrega-
das trazem benefícios tanto em âmbito interno como externo. Analisados os investimentos 
em tecnologia industrial, nos últimos cinco anos, a empresa vem fazendo investimentos 
pesados, na aquisição de novas máquinas e na substituição das mais antigas. A melhoria 
contínua no processo auxilia a comercialização dos produtos, estreitando, cada vez mais, 
a relação empresa cliente. 

Ressalta-se que ocorreu a redução dos índices de assistência técnica. Isso se deve ao ri-
goroso controle de qualidade implementado na empresa, aliado ao processo de fabricação. 
Tais valores são, extremamente, baixos para o setor moveleiro, em que as médias giram 
em torno de 2% sobre o total vendido. Verificou-se, nesse processo, que algumas peças, 
principalmente as fornecidas por terceiros, apresentam mais problema. Para minimizar es-
ses índices de assistência técnica dos itens comprados, é necessário aumentar o controle 
de qualidade destes.

O mapeamento de processo como ferramenta se mostrou bastante eficaz, no que diz respei-
to ao estudo das movimentações e dos tempos de processo, tornando-se uma ferramenta 
promissora para futuros trabalhos nesta linha de pesquisa. Observa-se que outros fatores 
contribuem para o sucesso do mapeamento de processo, entre estes, a identificação da 
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necessidade da sincronização da produção, através do controle e planejamento do proces-
so, assim como é fundamental a ampliação do comprometimento das pessoas envolvidas 
no processo produtivo, inclusive a melhoria na integração dos grupos da programação da 
linha e dos almoxarifados de componentes. Estes achados confirmam as pesquisas nas 
áreas de melhoria contínua, mapeamento de processos e estudos de tempos e movimen-
tos (SHINGO, 1981; BARNES, 1982; BIAZZO, 2000; HINES; TAYLOR, 2000; HARRINGTON, 
2007; RIVERA; CHEN, 2007; SINGH, et al., 2010), entre outros, ao que se refere à utilização 
de métodos auxiliares do mapeamento de processo.

Outro aspecto observado trata-se dos ganhos intangíveis com a implementação das me-
lhorias oriundas do mapeamento de processo, relacionados ao envolvimento dos trabalha-
dores quanto às questões econômicas da utilização de recursos produtivos, da apropriação 
do senso de redução das perdas e de desejo da melhoria contínua dos processos. Esses 
ganhos intangíveis, bem como os tangíveis contribuem para ampliar as condições de com-
petitividade da empresa.

No que tange aos principais achados e contribuições desta pesquisa para as práticas de 
administração, destaca-se a possibilidade das organizações obterem a melhoria contínua 
através da metodologia de mapeamento de processos.

Este estudo apresenta limitações referentes à capacidade de generalização, pois aborda o 
mapeamento de processo aplicado a uma empresa, mesmo que tenham sido considera-
dos rigorosos aspectos metodológicos. Nesse sentido, sugere-se que outras pesquisas 
possam elaborar uma análise mais abrangente, explorando o tema em outras empresas da 
região ou, ainda, realizando estudos comparativos entre regiões.
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RESUMO: Na atualidade, conhecer a contabilidade de custos e entender a política de formação de 
preços é fundamental para o equilíbrio financeiro nas empresas. Um sistema de custos pode ser 
considerado adequado à realidade da empresa, quando ele oferece condições para a adequação 
rápida no processo produtivo, logo, o conhecimento de custos é vital para saber se determinado 
produto está contribuindo ou não para a lucratividade da empresa. O estudo expõe, de um modo 
geral, a análise dos aspectos observados para a elaboração do preço de venda, utilizando a 
contabilidade de custos como ferramenta. A metodologia utilizada é de caráter exploratório e tem 
como base a pesquisa qualitativa.  O presente estudo valeu-se de entrevista semiestruturada 
com gestores da empresa e especialistas da área de custos; os conteúdos provenientes das 
entrevistas foram submetidos à análise de documentos. O resultado final confirma a importância 
da contabilidade de custos como ferramenta e apresenta uma sugestão de preço de venda feita 
a partir de cálculos elaborados, valendo-se dos custos e despesas da empresa para determinar a 
margem, comparando-se a proposta com o valor praticado pela empresa. 

Palavras-chave: Contabilidade de custos. Métodos de custeio. Preço de venda.
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SALES PRICE FORMATION OF A SEMICUSTOMIZED 
PRODUCT: A CASE STUDY IN A FURNITURE 
COMPANY FROM CAXIAS DO SUL-RS 

ABSTRACT: Given the characteristics of modern cost accounting, to know and understand the pri-
cing policy is critical to the financial stability in business. A cost system can be considered adequa-
te to the reality of the company when it can offer conditions for fast adaptation in the production 
process, so the knowledge of costs is vital to know whether a product is or not contributing to the 
company’s profitability. Therefore, this paper presents a general analysis of the features observed 
for the development of sales price, using cost accounting as a tool. It has been used exploratory 
methodology having as a basis qualitative research. The study has made use of semi-structured 
interviews with company managers and experts on cost area; contents from the interviews have 
been submitted to document analysis. The final result confirms the importance of cost accounting 
as a tool and presents a suggested sales price   from elaborate calculations, making use of costs 
and expenses of the company to determine the margin, comparing the proposal with the amount 
charged by the company.

Keywords: Cost accounting. Costing methods. Sales price.

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade, entender a política de formação de preços é um diferencial para o equilíbrio 
financeiro, sendo que, para isso, o valor do produto deve ser suficiente para cobrir todos os 
seus custos e despesas, assim como para garantir uma margem suficiente para o retorno 
do capital aplicado, além de estar dentro do valor que o cliente está disposto a pagar.

A contabilidade de custos tem como principal objetivo informar ao tomador de decisão 
sobre como os diferentes processos existentes na organização, desde o planejamento até 
o controle (LOCH, 2011). Essas informações, quanto mais próximas da realidade forem, 
maior a probabilidade de serem acertadas, pois, de acordo com Bruni (2008, p. 231), “a 
definição equivocada do preço pode arruinar um negócio”.

A contabilidade de custos busca, portanto, identificar quais são os gastos ou dispêndios, 
investimentos, custos, despesas, desembolsos e perdas de uma organização (BRUNI; 
FAMÁ, 2010).

Na concepção de Leone (2000), a contabilidade de custos deve ser comparada a um centro 
processador de informações, em que os dados coletados e acumulados serão analisados 
e interpretados, transformando-se em uma ferramenta informativa de custos para os dife-
rentes níveis gerenciais.

Sendo assim, o presente estudo tem como problema de pesquisa identificar quais os as-
pectos que devem ser observados para a elaboração do preço de venda, tendo como ferra-
menta a contabilidade de custos.

Em resposta ao problema de pesquisa, o principal objetivo deste estudo é analisar os as-
pectos a serem observados na elaboração dos custos para a formação do preço de venda 
em uma empresa de móveis. Para alcançá-lo, foram fundamentais: apresentar os concei-
tos e as classificações de custos; definir material direto e mão de obra direta; estudar os 
métodos de custeio; verificar as metodologias para o cálculo do preço de venda; avaliar a 
implantação da contabilidade de custos; e, por fim, propor uma metodologia para a forma-
ção do preço de venda de um produto semipersonalizado na empresa de móveis. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Contabilidade de Custos surgiu dentro do período em que houve a Primeira Revolução 
Industrial. Com o aumento das indústrias, o contador passou a ter maiores dificuldades 
em apurar valores. Diante disso, com o passar dos anos, a contabilidade de custos foi se 
aprimorando, saindo de uma posição de mera limitadora de valores e controladora de es-
toques para acompanhar a evolução do homem e auxiliá-lo na tomada de decisões. Logo, 
ela passou a ser encarada como uma forma de auxílio no desempenho gerencial. 

Para auxiliar no entendimento e na uniformização das terminologias utilizadas, a contabi-
lidade de custos estabelece alguns conceitos diferenciadores. O custo está ligado à área 
industrial ou associado a produtos ou serviços produzidos pela entidade, sendo reconhe-
cido no momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto 
ou execução de um serviço (MEGLIORINI, 2001). E as despesas, de acordo com Crepaldi 
(2009), são todos os gastos, com bens e serviços, que, direta ou indiretamente, geram 
receitas para a empresa e, como consequência, ocorre uma redução do patrimônio. Isso 
acontece quando o produto acabado é vendido.

O desembolso, por sua vez, é gerado quando se efetua o pagamento de bem ou serviço 
adquirido por alguém, e pode ocorrer em momento diferente do gasto, sendo ele antes, 
durante ou após a entrada da utilidade comprada (BORNIA, 2002). No que se refere ao 
investimento, Crepaldi (2009, p.7) salienta que “[...] compreendem todos os gastos ati-
vados em função da utilidade futura de bens ou serviços obtidos.” Sendo assim, podem 
ser considerados os itens estocados para serem posteriormente baixados em virtude de 
sua venda, seu consumo, depreciação ou amortização. E, por fim, as perdas são bens ou 
serviços consumidos de forma anormal e involuntária (MARTINS, 2003).

Por sua vez, o entendimento da classificação dos custos é necessário para que o contador, 
o administrador ou o responsável pelos custos possa alocar, da melhor forma possível, os 
gastos incorridos na produção. Megliorini (2001) destaca que essa abordagem permite 
determinar o custo de cada produto fabricado e o seu comportamento em diferentes níveis 
de produção. Os custos podem estar divididos, quanto aos produtos fabricados: em custos 
diretos e indiretos (alocação dos custos aos produtos); e, quanto ao comportamento em 
níveis de produção: em custos fixos e variáveis (determinação dos custos de vários níveis 
de produção).

O custo direto, como o nome já diz, pode ser, imediatamente, apropriado a um só tipo 
de produto ou a um só tipo de serviço, tendo característica de exclusividade. É alocado 
ao produto apenas pela medida de consumo - quilos, horas de mão de obra ou máquina, 
quantidade de força consumida, entre outros. Variam conforme a quantidade produzida 
(DUTRA, 2003). São exemplos de material direto a matéria-prima e a mão de obra direta. 

No custo indireto, não é possível determinar, com precisão, o valor a ser agregado ao 
produto (CREPALDI, 2009). A parcela do custo indireto é atribuída a cada tipo de bem, por 
meio de cálculos, parâmetros ou estimativas, sendo ele um custo comum a tipos diferentes 
de bens que não se podem separar parcelas no momento da sua ocorrência, devendo a 
separação ocorrer posteriormente, por algum critério especial (critérios de rateio).
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Outra forma de classificar os custos é quanto a sua variação na produção, podendo ser fixos 
ou variáveis. Nos custos fixos, o valor total não varia conforme a quantidade de produção, 
dentro do limite da capacidade instalada ou de uma medida de referência; o que vai variar é 
o valor do custo unitário, que será divido entre a produção total. Sendo assim, quanto mais 
produz, menor será o custo fixo unitário, mantendo o custo fixo total no mesmo valor. Cabe 
lembrar que os custos fixos sempre existirão, independentes da produção, pois são eles 
que irão sustentar a estrutura operacional da empresa (LEONE, 2000; MEGLIORINI, 2001).

Já no custo variável, este é alterado em relação ao volume de produção dentro de um deter-
minado período. Dessa forma, quanto maior for a produção, maiores serão os custos vari-
áveis. É importante salientar que o custo variável unitário não varia conforme a produção, 
permanecendo sempre o mesmo valor, o que vai alterar é o custo variável na sua totalidade 
(BRUNI; FAMÁ, 2011; SLONGO, 2015).

2.1. MATERIAL DIRETO E MÃO DE OBRA
Fazem parte do material direto: a matéria-prima, a embalagem, os componentes adquiridos 
prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação que podem ser associa-
dos, diretamente, aos produtos (BRUNI; FAMÁ, 2011). No que concerne à mão de obra, o 
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (1992) salienta que é uma retribuição 
quantitativa onerosa efetuada a trabalhadores, a título de remuneração, por qualquer esfor-
ço dedicado ao processo produtivo, acrescida de todos os encargos (elementos ou fatores) 
decorrentes, dessa forma, pode ser resumida como uma contribuição humana ao processo 
de produção de bens e serviços. 

Quanto à classificação, a mão de obra pode ser direta ou indireta. Na mão de obra direta, é 
possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o traba-
lho. Porém, para atribuir valores à mão de obra direta, a empresa deve manter um sistema 
de apontamentos, por meio do qual ela verifica quais os operários que trabalham em cada 
produto/serviço, em que período (dia, semana, mês) e por quanto tempo (minutos, horas) 
(MAHER, 2001; MIQUELETTO, 2008).

A mão de obra indireta, segundo Oliveira e Perez Jr. (2009, p. 31), é “[...] representada pelo 
trabalho realizado nos departamentos auxiliares nas indústrias ou prestadoras de serviços 
e que não são mensuráveis em nenhum produto ou serviço executado.” Para Dutra (2003, 
p. 139), “[...] é um trabalho comum a vários tipos de bem ou serviço em execução cuja 
parcela pertencente a cada um das funções de custo é impossível de ser determinada no 
momento da sua ocorrência.” Este autor lembra que a remuneração das horas de trabalho 
eventualmente ocioso também faz parte desse grupo. 

2.2. CUSTO INDIRETO DE FABRICAÇÃO
De uma forma geral, tudo que necessita de algum critério de rateio para ser apropriado 
aos produtos é considerado como custo indireto de fabricação. Este pode está associado à 
mão de obra indireta, quando trata do custo dos operários que não trabalham diretamente 
com o produto, mas são necessários à operação da fábrica; a materiais indiretos, quando 
se referem a componentes que não integram o produto acabado, porém, são necessários 
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a sua fabricação; e a outros custos indiretos de fabricação, sendo eles indispensáveis para 
a operação da empresa (MAHER, 2001).

A atividade completa de uma empresa não está ligada tão somente a alguns gastos consi-
derados obrigatórios, mas a um conjunto de gastos, fabris e não fabris, que são indispen-
sáveis para o funcionamento da atividade fim desta (MAHER, 2001). Para uma empresa 
que fabrica mais de um produto, é fundamental que conheça a contabilização dos custos 
indiretos para apropriar, corretamente, os custos aos diversos produtos fabricados. Sendo 
assim, é preciso saber os valores totais e a quantidade de produtos elaborados em um 
período (MARTINS, 2008; MIQUELETTO, 2008).

A apropriação dos custos indiretos é feita utilizando critérios de rateio, em que cada custo 
indireto será avaliado e direcionado para o critério que mais se identificar na forma de 
rateio. Lima (1969, p. 103) garante que “o rateio dos custos indiretos corresponde a uma 
divisão proporcional ao ‘fator’ ou ‘base’, escolhido, cujo cálculo pode ser feito sob forma 
de regra de três ou pela aplicação de quocientes que relacionam os valores a ratear e os 
valores base.” Cabe lembrar que nenhum critério é considerado com 100% de acerto. De-
vendo, portanto, ser avaliada uma forma que melhor reflita a realidade de cada empresa ou 
setor produtivo (FERREIRA, 2007).

2.3. MÉTODOS DE CUSTEIO
Para a execução deste estudo, foi necessário estudar os sistemas de custeio, que auxiliam 
as organizações a distribuir os gastos totais, conforme seus tipos, entre os diversos pro-
dutos fabricados em uma empresa. Conceituam-se os métodos de custeio variável, por 
absorção e baseado em atividades (Activity Based Costing). 

O método de custeio por absorção é realizado sob a ótica da contabilidade de custos tra-
dicional, respeitando a metodologia dos Princípios Fundamentais da Contabilidade. Nele, 
todos os custos de produção (fixos e variáveis) são incluídos no custo do produto para fins 
de custeio dos estoques e, por sua vez, todas as despesas (fixas e variáveis) são excluídas 
(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO, 1992). Ferreira (2007, p.88) 
acrescenta que “[...] dessa forma, o custo de cada unidade produzida é composto pelos cus-
tos variáveis da produção, acrescidos de uma parcela referente aos custos fixos atribuídos 
ao setor ou ao período em que ocorre a produção”. O autor destaca, ainda, que esse método 
oferece informações precisas para fins de balanço patrimonial e demonstração de resulta-
dos e o seu custo de operação é menos oneroso, em comparação com os outros métodos.

O custeio variável, por sua vez, vai atribuir, apenas, os custos variáveis aos produtos elabo-
rados, que, juntamente com as despesas variáveis, serão subtraídos da receita, gerando um 
valor que se denomina margem de contribuição. Os gastos fixos (custos e despesas) serão 
abatidos na margem de contribuição total do período. A partir da margem de contribuição, 
pode-se avaliar o potencial de cada produto e o volume adequado da produção, a fim de 
amortizar os custos fixos e as despesas fixas e, ainda, gerar o lucro desejado (CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO, 1992). Lima (1969) complementa que 
a adoção desse método evita as possíveis distorções que o rateio dos custos fixos pode 
gerar. De certa forma, reduz o lucro do exercício, uma vez que os custos fixos são conta-
bilizados, totalmente, como despesas, não sendo incorporado ao valor dos estoques, com 
isso, o método apresenta mais clareza no planejamento do lucro e na tomada de decisões. 
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Já o método baseado nas atividades, também conhecido como Activity Based Costing 
(ABC), é um método de custeio em que os custos, inicialmente, são atribuídos às ativida-
des e, depois, aos produtos. Ele parte da suposição de que os produtos consomem ativi-
dades e atividades consomem recursos (materiais, tempo de mão de obra, equipamentos 
e estrutura) (BORNIA, 2002; MAHER, 2001). Padoveze (2000) explica que esse método 
procura aprimorar o custeamento dos produtos por meio de mensurações corretas dos 
custos fixos indiretos, a partir das atividades geradoras desses custos, para a acumulação 
diferenciada ao custo dos diversos produtos da empresa. Como vantagens, esse sistema 
facilita a eliminação de desperdícios e mostra as atividades que não agregam valor, propor-
cionando melhor visualização dos fluxos dos processos. Em contrapartida, apresenta alta 
complexidade na sua implantação, o que gera desconforto para os gestores e responsáveis 
pelos setores (BRIMSON, 1996).

2.4. FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
Uma das finalidades da Contabilidade de Custos é a formação do preço de venda. O preço 
dos produtos a serem oferecidos aos clientes deve ser repassado, tendo o cuidado de 
maximixar os custos de produção sem que estes estejam com os custos de ineficiência 
agregados. No entanto, é preciso fazer uma análise detalhada na formação dos preços dos 
produtos, de tal maneira que se desenvolva uma sustentabilidade no mercado-alvo que se 
quer atingir (FERREIRA, 2007).

A fixação do preço de venda é uma decisão importante para o administrador, por ser fator 
primordial na sobrevivência, lucratividade e posicionamento da empresa no mercado. 
O valor determinado deverá ser suficiente para que a empresa cubra todos os gastos 
que foram necessários para colocar o produto, a mercadoria ou o serviço à disposição 
do mercado, até a transferência da propriedade e da posse destes, incluindo o lucro 
desejado ou possível. Nesse contexto, Crepaldi (2009) salienta, ainda, que os métodos 
de fixação de preços são, geralmente, classificados com base nos critérios de custo, de 
concorrência e de investimento.

Para formar preço com base no custo, Crepaldi (2009) salienta que, primeiramente, é de-
terminado o custo unitário do produto, utilizando um dos métodos de custeio apresentados 
anteriormente, e, a partir disso, é acrescida uma porcentagem (margem ou Mark-up) ao 
custo para determinar o preço de venda. Essa margem serve para cobrir os impostos, as 
despesas de comercialização e administrativas e o lucro desejado pelos administradores. 
Crepaldi (2009, p. 325) utiliza-se das seguintes fórmulas para calcular o preço de venda 
segundo os critérios dos custos:

Figura 1: Cálculo do preço de venda

Fonte: Crepadi (2009, p. 325)

Na formação de preços com base na concorrência, a fixação está centralizada no preço do 
mercado, ou seja, tem ligação com as ameaças dos concorrentes. Hoji (2001) destaca que, 
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diante do mercado globalizado, para maximizar o lucro, as empresas precisam reduzir os 
custos e despesas, mantendo ou melhorando a qualidade dos produtos, não comprometen-
do, assim, sua parcela de participação no mercado. Padoveze (2000) acrescenta que, nesse 
critério, o preço de mercado passa a ser o elemento fundamental para a formação dos cus-
tos e despesas, ocorrendo, assim, uma situação inversa da formação do preço de venda: o 
preço que o mercado está pagando é o máximo que a empresa pode atribuir a seu produto.

Na formação de preço de venda com base no investimento, o preço indica a rentabilidade 
obtida por unidade monetária de investimento realizado pela empresa. Para isso, a taxa 
específica sobre o retorno do investimento depende da estimativa de um nível normal espe-
rado de produção, dos custos correspondentes para o produto e para a empresa como um 
todo em um determinado volume de vendas e produção. Dessa forma, subtende-se que há 
o conceito de custo de oportunidade por considerar a remuneração mínima desejada pelo 
investidor (FERREIRA, 2007).  

3. METODOLOGIA
Tendo em vista a análise dos aspectos da contabilidade de custos para a formação do preço 
de venda de um produto semipersonalizado em uma empresa de móveis, o tipo de pesqui-
sa utilizado foi o exploratório, uma vez que esse tipo de pesquisa visa a desenvolver ideias e 
suposições, procurando proporcionar maior familiaridade do pesquisador com o ambiente 
de estudo para tornar a futura pesquisa clara e precisa (FIGUEIREDO; SOUZA, 2010).

Na abordagem do problema, é utilizado o método qualitativo, que, segundo Figueiredo e 
Souza (2010, p. 84), “[...] fundamenta-se em informações deduzidas das interações inter-
pessoais e da coparticipação dos informantes. O pesquisador é um participante ativo, ele 
interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa os dados a partir da signifi-
cação das informações coletadas”. 

Foi utilizado o estudo de caso, que se caracteriza por levar em consideração o estudo li-
mitado a uma única empresa, podendo aprofundar o conhecimento no assunto escolhido.

O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma classe, ou toda a 
população. Andrade (2007) define população como o conjunto total de coisas, deixando 
de caracterizá-la, apenas, como pessoas, passando a abranger qualquer tipo de elemento 
nesse conjunto. Sendo assim, este estudo conta com sócio e contador, que fazem parte do 
contexto analisado, e três especialistas na área Contábil.

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram a entrevista semiestruturada e a análise 
de documentos. Para Gil (2010, p.121), “[...] esse tipo de entrevista consiste em fazer uma 
série de perguntas a um informante, segundo um roteiro preestabelecido”. E a pesquisa 
documental é utilizada com o intuito de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade 
e qualidade suficientes para evitar a perda de tempo (GIL, 2010).

No que tange às técnicas de análises de dados, são realizadas por meio de exame da docu-
mentação, para mensurar os custos e despesas apropriados ao produto pesquisado. Beu-
ren (2009, p. 137) salienta que a análise de conteúdo consiste em “[...] estudar as comu-
nicações entre os homens, com maior ênfase no conteúdo das mensagens”. A pesquisa é 
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apresentada mediante um estudo aprofundado de documentos disponibilizados pelo sócio 
da empresa e por sua equipe de contabilidade, os quais envolvem a organização como um 
todo, a fim de serem conhecidas as principais informações para o levantamento de dados e 
obtenção de resultados. Além disso, foi realizada uma classificação das informações rele-
vantes para verificação dos cálculos necessários à formação do preço de venda do produto 
escolhido. Essas informações auxiliam na mensuração dos seus custos. 

4. APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS

Neste momento, descreve-se a análise dos dados coletados, cujo objetivo foi a formação 
do preço de venda de um produto em uma empresa moveleira de Caxias do Sul, tendo 
a contabilidade de custos como ferramenta. Foram obtidos apontamentos em entrevis-
tas semiestruturadas, norteadas pela diferenciação e cálculo dos principais elementos que 
atendem às informações gerenciais, sendo eles: custos diretos e indiretos e despesas; 
questões referentes ao controle de custos e as ferramentas disponíveis e utilizadas para 
a apuração dos custos; método de custeio; formação do preço de venda e, por fim, a in-
fluência que o mercado exerce no preço final dos produtos. Além das entrevistas, foram 
analisados documentos fornecidos pela empresa.

Com base nos dados e informações coletados, identificaram-se algumas dificuldades 
enfrentadas pela empresa, relacionadas à distribuição dos custos e formação de preço 
de venda. Dessa forma, o Quadro 1 lista alguns fatores a melhorar, as justificativas para 
cada percepção, a forma de aplicação da proposta, bem como a pessoa mais indicada 
para a sua implementação e o prazo limite sugerido para que seja realizada a proposta 
dentro da organização.

Quadro 1: Pontos falhos relevantes na empresa.

O que Por que Como Quem Quando

Custo da mão 
de obra

Custo com valor fixo e calculado 
aproximadamente

Seguindo o valor de 
um salário base

Normalmente o 
cálculo é feito pelo 
contador

Janeiro/

 2013.

Cálculo dos 
custos fixos

Para identificar o valor ou a 
porcentagem a ser acrescido no 
preço.

Deve seguir um 
critério de rateio

Responsável pelos 
custos da empresa

Fevereiro/

2013

Responsável 
pelos custos 

Para centralizar os custos
Definindo 
responsabilidades

Administrador ou a 
Gestora

Janeiro/

2013

Métodos de 
custeio

Para identificar o custo unitário do 
produto a partir dos custos diretos 
e indiretos

Implantando o 
método que melhor 
se adapte à realidade 
da empresa

Responsável 
pelos custos ou o 
contador

Fevereiro/

2013

Formação do 
preço de venda

Identificar o preço correto a ser 
cobrado pelo produto vendido

Definindo o custo e o 
Mark-up correto

Responsável 
pelos custos ou o 
contador

Fevereiro/

2013

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa (2012).
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Diante da empresa analisada e de seu mix de produtos, escolheu-se um conjunto com-
posto por uma mesa e oito cadeiras confeccionadas em madeira maciça e semipersonali-
zada, com detalhes esculpidos na madeira, conforme o estilo desejado pelo cliente. Para 
a elaboração da proposta de intervenção deste trabalho, primeiramente, foi necessário 
calcular o material e a mão de obra direta utilizados no processo de fabricação do produto. 
Fizeram parte do material direto: a matéria-prima, que é considerada o elemento essencial 
do processo industrial; os componentes diretos, que são partes integrantes do produto e 
não sofrem modificações; os materiais secundários, como cola, parafusos, seladores; e os 
materiais auxiliares de produção, que são todos os materiais que não fazem parte do pro-
duto, porém, são necessários para sua elaboração, entre eles: lixas, esponjas de limpeza, 
abrasivos, entre outros. 

Para o cálculo do material, foi dividido o produto em mesa e cadeiras, calculando, separa-
damente, os custos. Na Tabela 1, foram elencados todos os materiais diretos utilizados na 
fabricação da mesa. Em seguida, calculou-se o custo unitário de cada componente e, na 
sequência, apresentou-se o valor total de custo desse produto.

Tabela 1: Custo de material direto da mesa

Componentes Unidade medida Quantidade Custo unitário (R$) Custo unitário 
total (R$)

Madeira Cerejeira m³ 0,25 3.000,00 750,00

Parafusos (5x50cm) unidade 100 0,25 25,00

Lixa comum folhas 10 1,00 10,00

Lixa para máquina metro 7,20 3,47 24,98

Seladora litro 03 22,60 67,80

Cola litro 0,10 10,00 1,00

Esponja polimento unidade 01 3,00 3,00

Custo total unitário: 881,78

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Na Tabela 2, apresentam-se os valores referentes às cadeiras fabricadas pela empresa. Por 
se tratar da fabricação de um conjunto de cadeiras, a tabela elenca o custo total unitário 
e, posteriormente, apresenta o custo para a fabricação de oito cadeiras que compõem o 
produto escolhido para análise.

Tabela 2: Custo do material direto das cadeiras

Componentes Unidade 
medida Quantidade Custo 

unitário
Custo total
01 cadeira

Custo total
08 cadeiras

Madeira cerejeira m³ 0,313 3.000,00 93,75 750,00

Parafusos (5x50cm) unidade 08 0,25 2,00 16,00

Lixa comum folhas 20 1,00 20,00 160,00

Lixa para máquina metros 0,90 3,47 3,12 24,98

Seladora litro 0,38 22,60 8,48 67,80
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Cola litro 0,63 10,00 6,30 50,40

Tecido m² 0,30 70,00 21,00 168,00

Espuma (5cm altura) m² 0,20 25,79 5, 16 41,26

Linha carretel 0,10 4,50 0,45 3,60

Pregos (16x24) unidade 16 0,07 1,125 8,96

multilaminado 8mm m² 0,0667 56,00 3,73 29,84

Custo total : 165,12 1.320,92

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Conforme os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, concluiu-se que o custo total com 
materiais diretos para a fabricação do conjunto composto por uma mesa e oito cadeiras foi 
de R$ 2.202,70, em que o custo unitário total da mesa foi de R$ 881,78 e o custo total de 
cada cadeira foi de R$ 165,12, totalizando R$1.320,92 para a fabricação das oito cadeiras 
que compõem o conjunto da análise. Diante do apresentado, percebeu-se que a matéria-
-prima madeira é que concentra o maior custo, tanto na mesa quanto nas cadeiras; porém, 
quando analisado o custo total dos produtos, as cadeiras têm o maior valor de custos, por 
absorver mais componentes para a sua fabricação.

Em se tratando de mão de obra direta, a empresa em questão apresenta um sistema de 
apontamento em que se verifica o tempo despendido para a fabricação do produto analisa-
do. Nesse caso, são os próprios sócios que executam a mão de obra direta, não incidindo 
encargos trabalhistas sobre o valor; apenas foi adicionado o INSS, parte patronal do valor 
recebido. Durante o processo, a mesa e as cadeiras foram fabricadas pelo sócio, enquanto 
que a sócia confeccionou os estofados que fizeram parte do produto final.

A Tabela 3 apresenta o cálculo do custo hora da mão de obra direta despendida para a 
fabricação do produto analisado.

Tabela 3: Custo com mão de obra direta

Descrição Sócio Sócia

Salário mensal 3.520,00 622,00

INSS 11% 387,20 68,42

Sub total: 3.907,20 690,42

Horas trabalhadas mensal 176 horas 176 horas

Custo hora 22,20 3,92

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Diante do valor encontrado no custo da mão de obra direta, na Tabela 4, apresentou-se o 
tempo despendido por cada tarefa necessária para sua total execução, elencando o funcio-
nário que fez parte da execução e o valor que compreende a hora trabalhada.
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Tabela 4: Custo conforme atividades executadas

Atividade Funcionário Tempo/horas Valor hora Valor total

Desenhar peças Sócio 01 22,20 22,20

Cortar Sócio 08 22,20 177,60

Aplainar Sócio 16 22,20 355,20

Furar Sócio 24 22,20 532,80

Bolear cantos Sócio 16 22,20 355,20

Lixar Sócio 32 22,20 710,40

Montar e colar Sócio 32 22,20 710.40

Preparar para pintura Sócio 24 22,20 532,80

Esculpir gravuras Sócio 60 22,20 1.332,00

Pintar Sócio 47 22,20 1.043,40

Cortar espuma Sócia 02 3,92 7,84

Cortar e costurar tecido Sócia 01 3,92 3,92

Grampear Sócia 03 3,92 11,76

Montar almofada Sócia 01 3,92 3,92

Valor total da mão de obra direta: 5.799,44

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

O conjunto da mesa com oito cadeiras despendeu 267 horas na sua totalidade, com um 
custo total de R$5.799,44, sendo que, desse total, 260 horas foram executadas pelo sócio 
da empresa, compreendendo R$ 5.772,00 de custo de mão de obra e as demais sete horas 
foram referentes a trabalho realizado pela sócia da empresa, com um custo total de R$ 
27,44. Em seguida, determinou-se o gerenciamento dos gastos fixos; para isso, valeu-se 
de um sistema de custos. 

De acordo com Bornia (2002), um sistema de custos decide, primeiramente, o que deve ser 
levado em consideração (qual informação é importante) e, em seguida, analisa como a in-
formação pode ser obtida (de que forma será feita a operacionalização do sistema). Sendo 
assim, Padoveze (2000) e Pavlack (2015) destacam que o método de custeio existe para 
distribuir os gastos totais, conforme seus tipos (custos ou despesas), entre os produtos 
de uma empresa.

Na Tabela 5, é apresentado o valor mensal da depreciação de cada equipamento que faz 
parte da empresa analisada e seu tempo de uso. Ela foi calculada segundo a vida útil do bem.

Tabela 5: Depreciação dos equipamentos

Equipamentos Valor Tempo (anos) Depreciação mensal 
(R$)

Serra Circular 8.000,00 20 33,33

Serra Fita 6.000,00 20 25,00

Lixadeira 10.000,00 20 41,67

Tupia 8.000,00 20 33,33
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Lixadeira manual 500,00 20 2,08

Compressor 2.000,00 20 8,33

Furadeira de coluna 2.000,00 20 8,33

Pistola de pintura 600,00 20 2,5

Grampeador de madeira 250,00 5 4,17

Kit formões (20 peças) 1.000,00 5 16,67

Total de depreciação: 175,41

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

A Tabela 6 apresenta os gastos fixos que fizeram parte do conjunto de mesa com oito 
cadeiras, elencando os custos e despesas e seus referentes valores. Os valores represen-
tam a soma dos gastos referentes à empresa na sua totalidade, ou seja, engloba os três 
sócios. Os meses analisados foram julho, agosto e setembro, sendo que, para a Tabela 6, 
considerou-se a média entre eles.

Tabela 6: Gastos fixos

Gastos fi xos

Descrição Custo (R$) Despesa (R$) Total (R$)

Energia elétrica 350,00 350,00

Água 40,00 40,00

Depreciação dos equipamentos 175,41 175,41

Manutenção dos equipamentos 300,00 300,00

Frete s/ venda 290,00 290,00

IPTU (loja + fábrica) 27,97 27,97

Telefone 400,00 400,00

Honorários contábeis 190,50 190,50

Tarifa bancária 25,60 25,60

Manutenção de site 36,00 36,00

Renovação de domínio de site 2,50 2,50

Tarifa de renovação Certificado Digital 14,83 14,83

Contribuição sindical patronal 24,14 24,14

Taxa vistoria de alvará 9,16 9,16

Perfil psicográfico 47,00 47,00

Recarga de extintores 13,33 13,33

Renovação de alvará de segurança 2,67 2,67

Declarações (RAIS, Gias) 13,75 13,75

Total dos gastos fixos: 853,38 1.109,48 1.962,86

Faturamento mensal: 37.500,00 

% do faturamento sobre os gastos fixos: 2,28% 2,96% 5,24 %

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).
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Outro ponto avaliado foi o faturamento mensal da empresa em relação aos gastos fixos 
totais que totalizam R$ 1.962,86. Desse valor, 2,28% foi referente aos custos fixos e 2,96% 
foram os gastos com despesas. Isso demonstra que as despesas são mais relevantes, se 
comparadas com os custos fixos, tendo em vista as metodologias de apuração dos custos 
dos produtos.

 Padoveze (2000) constata que duas são consideradas clássicas: o método variável e o mé-
todo por absorção. Porém, o método de custeio ABC também é utilizado, com o intuito de 
minimizar os impactos de alocações inadequadas e designar aos produtos os custos que 
realmente consomem. Vale destacar que, no estudo de caso, valeu-se dos três métodos 
concomitantemente. O método por  absorção foi utilizado na distribuição dos gastos fixos, 
considerando um percentual sobre o faturamento. No método variável, calculou-se o custo 
do material direto e a mão de obra direta, com estrutura e determinação do custo hora. E o 
sistema ABC foi abordado, quando a empresa elencou o tempo gasto para a realização de 
cada atividade fabril.

De posse das informações coletadas, partiu-se para a formação do preço de venda do 
produto em questão. A fixação desse preço de venda, além de ser uma questão que afeta 
diariamente a vida de uma empresa, é uma decisão importante para o administrador, uma 
vez que o preço final do produto e a forma como é gerenciado estão se tornando, cada vez 
mais, fatores preponderantes na competição de mercado.

Na empresa de móveis em questão, o preço de venda é baseado nos custos, porém, o 
mercado também exerce influência na sua formação. Cabe lembrar que, diante do mix de 
produtos oferecidos pela empresa estudada, o número de concorrentes não é relevante, 
uma vez que o produto é diferenciado e semipersonalizado; sendo assim, essas caracterís-
ticas garantem à empresa a fidelização dos clientes.

Para o cálculo do preço de venda, tendo-se como base os custos, utiliza-se um taxa de 
marcação, denominada Mark-up, em que a função é somar ao custo unitário do produto 
uma margem fixa para obter o preço de venda. Essa margem, em geral percentual, deve co-
brir todos os custos e despesas e propiciar determinado nível de lucro (FERREIRA, 2007). 
No produto analisado, utilizou-se o Mark-up divisor. Neste, toma-se como base o preço 
de 100%, diminuindo deste os custos, despesas, lucro desejado pela empresa sobre o 
produto e a alíquota de tributação sobre o Simples Nacional, que engloba o Imposto sobe 
Produto Industrializado (IPI), o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Para o cálculo, valeu-se da estrutura de-
monstrada na Tabela 7.

Tabela 7: Estrutura do Mark-up divisor

Preço 100%

( - ) Despesas Fixas 2,96%

( - ) Custo Fixo 2,28%

( - ) Lucro 30%

( - ) Alíquota Tributação Simples Nacional 4,11%

( = ) Mark-up 60,65% (0,6065)

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).
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A Tabela 8 sintetiza o custo direto sobre a fabricação do produto analisado.

Tabela 8: Total dos custos diretos

Custo Direto (R$)

Material direto 2.202,70

Mão de obra direta 5.799,44

Custo total 8.002,14

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Diante do valor encontrado na Tabela 9, aplicou-se a taxa de Mark-up para encontrar o 
preço de venda do produto, conforme o que demonstra a Tabela 9.

Tabela 9: Aplicação do Mark-up divisor

Custo total R$ 8.002,14

Mark-up divisor 0,6065

Preço de Venda R$ 13.194,00

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Conforme analisado, o preço de venda encontrado para o conjunto de uma mesa com oito 
cadeiras fabricadas em madeira maciça e semipersonalizadas, segundo o pedido do clien-
te, foi de R$ 13.194,00. A Tabela 10 demonstra a diferença entre o valor encontrado e o 
preço de venda que vem sendo aplicado pela empresa até o momento.

Tabela 10: Diferenças baseadas no preço de venda

Preço de Venda da empresa R$ 12.000,00

Preço de venda sugerido R$ 13.194,00

Diferença R$ 1.194,00

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da pesquisa (2012).

Por fim, constatou-se que o preço de venda encontrado por meio dos cálculos feitos, 
tendo como base o custo, foi de R$ 13.194,00. Para alcançar o resultado, valeu-se do 
Mark-up divisor. Nesse tipo de sistema, o custo por unidade de um produto é determinado 
somando os custos, as despesas e o lucro, para, depois, aplicar uma margem para chegar 
ao preço de venda. Em contrapartida, o preço que vem sendo aplicado pela empresa é de 
R$ 12.000,00. Portanto, percebe-se que, para a empresa obter um lucro de 30% sobre os 
gastos, é necessário aumentar o seu preço de venda. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contabilidade de custos demonstra-se importante para as empresas, uma vez que auxilia 
na avaliação dos resultados em relação aos recursos utilizados na produção. Ela está vol-
tada para os processos internos das organizações e auxilia as empresas no controle dos 
gastos e na formação do preço de venda. 
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Sendo assim, o objetivo principal deste estudo foi auxiliar a empresa em questão na ela-
boração dos custos. Diante disso, buscaram-se conceitos e definições que permitiram de-
terminar o custo de cada produto fabricado e o seu comportamento nos diferentes níveis 
de produção. 

Para isso, utilizou-se, na metodologia, a análise exploratória, com a aplicação da técnica 
qualitativa e análise documental. A coleta desses dados foi feita por meio de entrevistas 
semiestruturadas com os gestores da empresa e especialistas da área de custos; para a 
análise dos dados, buscou-se, em documentos, informações que foram relevantes para a 
obtenção dos resultados alcançados.

No que tange aos métodos de custeio, o presente estudo valeu-se dos três métodos mais 
utilizados nas empresas, por cada um apresentar sua importância no setor produtivo. Entre-
tanto, entendeu-se que todos os métodos estudados apresentam vantagens e desvantagens 
quanto a sua utilização, e que, como regra geral, todos definem qual informação é a mais 
relevante para, em seguida, definir de que forma será feita a operacionalização do sistema. 

A respeito do cálculo do preço de venda, estudaram-se as metodologias que cercam a sua 
formação para conseguir atingir a proposta final, que foi sugerir o preço de venda para um 
produto semi personalizado da empresa analisada. Com isso, foram desenvolvidas, com a 
ajuda dos gestores da empresa, planilhas de custos que fazem parte do processo produti-
vo da empresa para, em seguida, aplicar percentuais diante dos cálculos elaborados pela 
autora, acrescentando, dessa forma, ao mark-up.

O presente estudo demonstrou que a empresa apresenta dificuldade na diferenciação dos 
custos diretos e indiretos, em contrapartida, há uma perfeita identificação das despesas 
por parte da gestora. Por outro lado, a contabilidade da empresa é feita pela gestora, dei-
xando o contador responsável somente pela parte tributária e de recursos humanos. 

No que diz respeito ao método de custeio, a empresa não determina uma margem de 
lucratividade específica. Por conseguinte, o estudo apontou os três métodos de custeio 
para serem utilizados na empresa e sugeriu que fossem aplicados concomitantes; ainda, 
propôs-se à empresa uma forma de ela continuar o trabalho com demais produtos fabri-
cados. Na abordagem do preço de venda, a empresa determina porcentagens pré-fixadas, 
o que, dependendo da situação, aumentam ou diminuem a margem de lucro. Todavia, é 
possível a utilização do critério de formação do preço de venda, baseado nos custos para 
os demais produtos elaborados pela empresa.

Concluímos que não basta, apenas, ter informações acerca dos custos para se obter su-
cesso em uma empresa, pois todas as variáveis, macro como microambientais, podem 
influenciar no seu desempenho. Por isso, deixa-se como sugestão para novos estudos a 
elaboração do ponto de equilíbrio de todos os produtos da empresa, fazendo com que ela 
passe a ter maior segurança sobre estes e, consequentemente, evite possíveis prejuízos; 
que seja realizado um planejamento estratégico, que identifique as suas possíveis forças e 
fraquezas, oportunidades e ameaças; e, também, que desenvolvam planilhas de controle 
de custos. Tudo isso tendo em vista o aprimoramento do gerenciamento dos gastos, o que 
contribuirá para que os gestores não tomem decisões com base em informações erradas.
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RESUMO: A discussão sobre formas de encontrar soluções para problemas sociais vem ganhando 
espaço em diferentes meios, com os mais diferentes atores sociais. No meio acadêmico, a ino-
vação social é a área da Administração que vem se consolidando para tratar sobre o tema. Este 
artigo objetiva identificar, no Instituto Oncoguia, organização sem fins lucrativos (ONG), a exis-
tência ou inexistência de inovação social, por meio da observação de cinco dimensões. O artigo 
efetua um levantamento teórico sobre o tema inovação social e suas dimensões e analisa, em 
um caso empírico, a existência dessas dimensões de inovação social. A pesquisa tem natureza 
teórico-empírica, exploratória, com abordagem qualitativa e utiliza-se da técnica do estudo de 
caso. A coleta de dados foi proposta em duas etapas, sendo uma primeira com dados secundá-
rios, oriundos de documentos e site da ONG, e uma segunda etapa, com entrevistas aos atores 
do instituto. Este artigo apresenta os resultados preliminares da pesquisa, com base na primeira 
etapa de investigação. A pesquisa, inicialmente, conclui que há inovação social no Instituto On-
coguia, observando que, nas cinco dimensões, quais sejam: transformação; caráter inovador; 
inovação; atores; e, processos, pode-se observar a existência de fatores inovadores na forma de 
atuar junto aos familiares e pacientes com câncer.  

Palavras-chave: Inovação Social. Dimensões da inovação social. Instituto Oncoguia.

THE DIMENSIONS OF SOCIAL INNOVATION: A 
CASE STUDY AT THE INSTITUTE ONCOGUIA

ABSTRACT: The discussion of ways to find solutions to social problems has been gaining ground 
in different ways in many different social actors. In the academic, social innovation is the area of 
Management that has been consolidated to treat this theme. This article aims to identify at the 
Oncoguia Institute the existence or nonexistence of social innovation, by observing five dimen-
sions. The paper provides a theoretical issue about social innovation and social dimensions of 
innovation and analyzes an empirical case the existence of dimensions of social innovation. The 
research is theoretical-empirical, exploratory, with qualitative approach, applying the technique of 
the case study. Data collection was proposed in two phases, the first stage with secondary data 
and documents coming from the NGO’s website, and a second stage, interviews with the actors of 
the institute. This article presents the preliminary results of the research, based on the first stage 
of the investigation. The research concludes initially that there is social innovation at Oncoguia 
Institute, noting that in five dimensions, namely: transformation; innovative character; innovation; 
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actors; and processes, it can be observed that there are factors in the innovative way of working 
with relatives and cancer patients.

 Keywords: social innovation. social innovation dimensions. Oncoguia Institute.

1. INTRODUÇÃO
As discussões em busca de possíveis soluções aos problemas sociais se fazem, cada vez 
mais, presentes nos discursos dos diversos atores sociais: grupos de indivíduos, empre-
sas, governo, comunidade, organizações sem fins lucrativos e escolas. Nesse contexto, 
observa-se que, em uma esfera global e nacional, procuram-se encontrar alternativas para 
solucionar crises econômicas ou situações sociais históricas.

No contexto brasileiro, em que há um inequívoco reconhecimento de uma nação cuja evo-
lução socioeconômica induziu a um contexto de desigualdades sociais marcantes, a ques-
tão da saúde pública vem tomando um espaço cada vez maior nas mídias e manifestações 
populares, sendo que um dos maiores problemas da saúde pública nacional e mundial é o 
câncer. Dessa forma, este artigo visa a analisar uma organização sem fins lucrativos (ONG), 
o Instituto Oncoguia, que desenvolve ações para informar, acolher e orientar familiares e 
pacientes com câncer.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no ano de 2030, podem-se esperar 
27 milhões de casos incidentes de câncer no mundo, 17 milhões de mortes por câncer e 
75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. A OMS estima que o maior efeito 
desse aumento ocorra em países de baixa e média renda. No Brasil, as estimativas do ano 
de 2012 foram válidas para o ano de 2013, sendo que, aproximadamente, 518.510 casos 
novos de câncer serão diagnosticados no país (ONCOGUIA, 2013).

Analisando a realidade desse problema de saúde pública nacional e mundial, bem como a 
necessidade de encontrar formas alternativas de amenizar esse problema social existente, 
vem crescendo o número de atores sociais interessados em buscar alternativas, tentando, 
de diferentes maneiras, aumentar a qualidade de vida, trazendo informações e garantindo 
direitos aos pacientes com câncer. Essa busca por novas maneiras de solucionar proble-
mas sociais existentes pode ser denominada de inovação social. Assim, o foco deste artigo 
consiste em identificar, no Instituto Oncoguia, a existência ou inexistência de inovação so-
cial, por meio da observação das cinco dimensões propostas por Tardif e Harrisson (2005), 
em um estudo de 49 trabalhos do Centre de Recherche Sur Les Innovations Sociales (CRI-
SES), considerado um dos maiores centros mundiais de pesquisa em inovação social.

De forma complementar, a inovação social é analisada no nível da prática social com o 
objetivo de melhor satisfazer ou atender as necessidades e problemas oriundos do meio 
social ao qual a organização pertence, sendo que essa prática deve ser, socialmente, aceita 
e difundida. Assim, a unidade coletiva aprende, inventa e coloca em prática as novas regras 
de jogo social de colaboração e de conflito, adquirindo, nesse processo, um aprendizado 
cognitivo e racional, desenvolvendo novas capacidades para a organização (HOWALDT; 
SCHWARZ, 2012).

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se por razões de ordem social e científica. No que 
tange à questão social, acredita-se que a inovação social é um dos caminhos a serem tri-
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lhados para a garantia de uma sociedade mais justa, igualitária e zelosa por seus direitos e 
garantias fundamentais. Com o intuito de pesquisar sobre as ações de inovação social em 
uma ONG renomada por desenvolver alternativas para combater um dos principais proble-
mas de saúde pública atual, acredita-se que este estudo possa auxiliar no desenvolvimento 
da área, ou seja, que possa contribuir para que caminhos de atendimento às necessidades 
sociais se abram, tornando-se reais.

Na seara científica, a justificativa encontra-se na contribuição da concepção da inovação 
social como um novo e autônomo ramo da ciência da administração, proporcionando, 
assim, sua consolidação e sistematização diante das demais áreas. Maurer (2011) aponta 
que, no campo da Administração, geralmente, criam-se estudos na área da inovação tradi-
cional, como a inovação em produtos ou em processos, entretanto, internacionalmente, o 
conceito de inovação social já vem sendo usado por grupos de pesquisadores que buscam 
encontrar soluções para as necessidades humanas.  “No entanto, no Brasil, ainda se per-
cebe uma escassez de estudos envolvendo este tipo de inovação, principalmente na área 
de Administração”.

Pretende-se, assim, observar a existência de dimensões de inovação social no Institu-
to Oncoguia e analisar se suas práticas estão relacionadas com as dimensões propostas 
conceitualmente. O artigo sistematiza-se, inicialmente, com um breve referencial teórico 
sobre o tema, abordando inovação social e dimensões da inovação social; seguindo com a 
descrição da metodologia adotada. Posteriormente, apresentam-se a análise dos dados, as 
considerações finais e as referências utilizadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INOVAÇÃO SOCIAL
A inovação é definida por diferentes autores, que a abordam como um processo criativo na 
implementação de uma nova ideia, sendo que esta pode ser identificada em produtos, pro-
cessos, mercados ou modelos organizacionais. Drucker (2002, p. 25) a define como “um 
instrumento utilizado pelos empreendedores para explorar a mudança como uma oportu-
nidade para um negócio diferente ou um serviço diferente”. 

Sob outro prisma, a Lei da Inovação – Lei 10.973/2004 -, que dispõe sobre os incentivos 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, disciplina, em seu 
artigo 2º, inciso IV, que é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente pro-
dutivo ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços” (BRASIL, 2004). 

E, em outra análise, o Manual de Oslo (1997), que é um dos documentos elaborados pela 
Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e uma das principais 
fontes de coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras, aborda a inovação como “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 organizacional nas 
práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 
2013). Identifica-se, claramente, nessa definição, as quatro dimensões da inovação, quais 
sejam: a inovação de produto, a de processo, a de marketing e a de método organizacional. 
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Para Schumpeter, a inovação pode ser a fornecedora de lucros extraordinários, como o que 
ocorre no processo de destruição criadora contínua, no qual, a inovação gera monopólio, 
sendo que esse origina lucros, que atraem imitadores até um estado de normalidade de 
retorno, e a repetição do ciclo. Além disso, o autor afirma que:

Quando se olha a economia com uma visão estática e se vê uma única empresa 
no mercado, se associam os lucros extraordinários que possa estar obtendo ao 
exercício do poder monopolístico que desfruta, à custa dos consumidores. Se 
olharmos, porém, dinamicamente, essa colocação única de mercado pode se 
dever à introdução de algo novo na atividade econômica e, portanto, é uma po-
sição passageira. Os lucros maiores que lhe são devidos provêm de inovações, 
cujos ganhos desaparecem com o ingresso de novos competidores. A questão 
não é como o sistema administra ditas estruturas, mas como ele as cria e as 
destrói (SCHUMPETER, 1985).

Uma organização inovadora é aquela que entende a inovação como um processo, que pode 
ser organizado e gerenciado. São pessoas articuladas em um direcionamento estratégico, 
que irão gerar, selecionar e implementar novas ideias que resultarão em produtos, proces-
sos e serviços inovadores para a comunidade (BESSANT; TIDD, 2009). 

Percebe-se, assim, que os conceitos apresentam similaridades e complementaridades en-
tre si, neles, podem ser identificadas as dimensões e características da inovação conside-
radas como predominantes nas definições de cada conceito.

Analisados os conceitos de inovação e identificada a necessidade de relação destes com a 
teoria de desenvolvimento econômico, observa-se que a inovação não, necessariamente, 
está atrelada, somente, à atividade comercial. Apesar de grande parte de a doutrina exis-
tente conceber a inovação no contexto das indústrias, observa-se que o próprio Manual de 
Oslo (1997, p. 22) concebe que “a inovação pode ocorrer em qualquer setor da economia, 
incluindo serviços governamentais como saúde e educação”.

Assim, cria-se a possibilidade para analisar a inovação sob um novo olhar, surgindo a 
perspectiva da inovação social. Farfus (2008, p. 36) considera que os sistemas culturais e 
empresariais existentes, surgidos para atender ao desenvolvimento econômico, não estão 
conseguindo suprir as demandas sociais, permitindo o surgimento de movimentos e ini-
ciativas para diminuir os abismos sociais vividos em diferentes realidades. Assim, a autora 
enfatiza que “o desenho de novas estratégias é condição sine qua non para a superação 
dos desafios da sociedade pós-moderna, considerada por muitos estudiosos como um 
momento de transição histórica. Uma das estratégias para superar os desafios postos, é o 
conceito de inovação social”. 

Nesse sentido, observa-se o mencionado pelos autores Howaldt e Schwarz, que buscam, 
na teoria shumpeteriana, os próprios fundamentos para a inovação social, mencionando 
que o autor não se concentra, exclusivamente, na inovação técnica, mas, também, no pro-
cesso de inovação e ressalta a “necessidade de inovação social que ocorre em conjunto, 
tanto a arena econômica, bem como na cultura, na política e forma de uma sociedade de 
vida, a fim de garantir a eficácia econômica de inovações técnicas” (HOWALDT; SCHWARZ, 
2012, p.09).

Silva (2012) identifica, na literatura, os estudos sobre inovação social e a sua difusão, 
observando que não há um consenso sobre a definição do termo. Todavia, explicita que o 
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conceito tem se multiplicado no mundo, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, na 
Europa e, também, no Brasil. Nos Estados Unidos, há universidades, como as de Stanford, 
Harvard e Brown, que formaram grupos de estudos para pesquisar o tema. No Canadá, há 
um dos principais grupos de estudos de inovação social, o Centre de Recherche Sur Les 
Innovations Sociales (CRISES). Na Europa, há o INSEAD, na Universidade de Cambridge, e 
projetos, como o EMUDE e o ISESS, que realizam pesquisas e ações de caráter social. No 
Brasil, destaca-se o trabalho realizado pelo Instituto de Tecnologia Social (ITS).

Em sentido análogo, Bignetti (2011) identifica que a inovação social possui um conjunto 
extenso de abordagens, metodologias e práticas, o que não permite concebê-la como um 
campo sólido de conhecimento. O autor analisa, ainda, que os estudos de inovação social 
se diferenciam dos estudos de inovação tecnológica, sendo que essa nova área precisa de 
enfoques e metodologias particulares. Aponta, ainda, que há uma diversidade de conceitos 
de noções sobre o tema. Nesse prisma, apresenta-se, no Quadro 1, uma compilação de 
diferentes conceitos e abordagens sobre inovação social.

Quadro 1 – Conceitos de inovação social

Conceitos de inovação social

Bignetti
(2011)

Inovação social é o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da 
participação e da cooperação de todos os aatores envolvidos, gerando soluções novas e 
duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral.

Mulgan et. al
(2007)

Atividades e serviços inovadores que são motivados pelo objetivo de atender uma necessidade 
social e que são predominantemente desenvolvidas e difundidas por meio de organizações cujos 
principais são sociais.

Rodrigues
(2004)

Analisa que a inovação social está relacionada com a forma como o indivíduo se reconhece 
na sociedade e aponta três principais fontes de inovação social, quais sejam: inovação social, 
trabalho e emprego; Inovação social e desenvolvimento local; Inovação social e condições de vida.

CSI - Center for 
social innovation

Inovação Social refere-se a novas ideias que resolvem os desafios sociais, culturais, econômicos e 
ambientais existentes para o benefício das pessoas e do planeta. Uma verdadeira inovação social é 
o sistema de mudança - que altera permanentemente as percepções, comportamentos e estruturas 
que deram origem a estes desafios.

CRISES
(2013)

A inovação social é uma intervenção iniciada por atores sociais para atender a uma aspiração, 
atender a uma necessidade, uma solução ou desfrutar de uma ação de oportunidade para mudar as 
relações sociais, para transformar um quadro ou propor novas orientações culturais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Importante destacar, contudo, que, para Mulgan et al (2007), o viés está sobre as neces-
sidades sociais que serão atendidas por organizações que visam a gerar ganhos sociais 
e não somente lucratividade, o que o autor destaca como inovação de mercado. Para o 
CRISES, principal centro de pesquisa sobre inovação social no Canadá, o conceito é mais 
extenso e reúne uma maior diversidade de possibilidades para definir inovação social, in-
clusive abrangendo seus três eixos de orientação de pesquisas: “trabalho e emprego”; 
“condições de vida”; e, “desenvolvimento e território”.

Dessa forma, observa-se que os princípios de participação social estão, intimamente, re-
lacionados com o desenvolvimento da evolução humana, sendo que a inovação social se 
torna uma alternativa para minimizar abismos sociais. Nessa perspectiva, a prática da ino-
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vação social pode gerar o desenvolvimento local, podendo ser voltada para a aprendizagem 
e construção coletiva. 

2.2. DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL
A diversidade de conceitos e definições sobre inovação social ficou clarificada no tópico 
anterior. Dessa forma, alguns pesquisadores vêm procurando identificar dimensões que 
possibilitem, para as futuras pesquisas, a classificação e mapeamento de casos e contex-
tos de inovação social. Tardif e Harrisson (2005) analisaram 49 estudos desenvolvidos por 
pesquisadores do CRISES e chegaram a cinco dimensões da inovação social.

O CRISES é uma organização interuniversitária e pluridisciplinar, que, desde 1986, reúne, 
aproximadamente, sessenta pesquisadores vinculados, principalmente, a oito instituições 
de ensino, quais sejam: Universidade do Quebec em Montreal (UQAM), Universidade do 
Quebec em Outaouais (UQO), Universidade Laval, Universidade de Sherbrooke, Universi-
dade Concordia, Escola de Altos Estudos Comerciais de Montreal (HEC Montreal), Univer-
sidade de Montreal e Universidade do Quebec em Chicoutimi. O centro estuda e analisa as 
inovações e as transformações sociais, a partir de três eixos de pesquisa complementares: 
“desenvolvimento e território”, “condições de vida” e “trabalho e emprego”, sendo que se 
tornou uma das principais referências de pesquisa na área de inovação social, produzindo 
novos conhecimentos, formando novos pesquisadores na área e oferecendo um espaço de 
diálogo de pesquisa.

Assim, Tardif e Harrisson (2005), ao analisarem os trabalhos do CRISES, identificaram que 
há, pelo menos, cinco definições essenciais para o conceito de inovação social que levam 
a uma transformação social, quais sejam: 1) novidade e caráter de inovação; 2) objetivo da 
inovação; 3) processo de inovação; 4) relações entre atores e estruturas; e, 5) restrições 
na inovação. Sendo assim, os autores adaptaram as terminologias e propuseram, com 
base na análise dos trabalhos publicados por esse referenciado centro de pesquisa, cinco 
dimensões de inovação social, quais sejam: transformação; caráter inovador; inovação; 
atores; e, processos, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – As dimensões de análise de uma inovação social pelo CRISES

Transformações Caráter Inovador Inovação Atores Processo

Contexto
Macro/Micro
• crise
• ruptura
• descontinuidade
• Modificações  
 estruturasi

Modelo
• de trabalho
• de desenvolvimento
• governança
• quebec

Escala
• local

Sociais
• movimentos
 cooperativos/
 comunitários/
 associaativos
• sociedade civil
• sindicatos

Modo de 
Coodenação
• avaliação
• participação
• mobilização
• aprendizagem

Econômico
• emergência
• adptação
• relações do
 trabalho/
 produção consumo

Economia
• do saber/
 conhecimento
• mista
• social

Tipos
• técnica
• sociotécnica
• social
• organizacional
• institucional

Organizações
• empresas
• organizações
 economia social
• organizações
 coletivas
• destinatários

Meios
• parcerias
• integração
• negociação
• empowerment
• difusão
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Social
• recomposição
• reconstrução/
 exclusão/
 marginalização
• prática
• mudança
• relações sociais

Ação Social
• tentativas
• experimentos
• políticas
• programas
• arranjos institucionais
• regulação social

Finalidade
• bem comum
• interesse geral
• interesse coletivo
• cooperação

Intituições
• estado
• identidade
• valores/normas
Intermediários
• comitês
• redes sociais/
 de aliança/
 de inovação

Restrições
• complexidade
• incerteza
• resistência
• tensão
• compromisso
• rigidez institucional

Fonte: Adaptado de Tardif e Harrisson (2005).

Para conferir maior clareza à dimensão intitulada “transformações”, Tardif e Harrisson 
(2005) identificam três diferentes perspectivas de análise. A primeira perspectiva diz res-
peito ao contexto em torno das transformações, da ênfase sobre os conceitos de crise, de 
ruptura, de descontinuidade em escalas macro e micro, no qual, as mudanças estruturais 
implicam na necessidade de atores para repensar ações e formular novas soluções em 
tempos de crise econômica e social. A segunda perspectiva relaciona-se com a estrutu-
ração econômica local, regional e nacional, que pode passar por mudanças radicais ou 
adaptações (ajuste), ou por meio de novos caminhos (conversão) ou, ainda, por inter-
médio da criação de uma nova produção (emergência). Por estar relacionada à mudança 
da economia, tal dinâmica carece de mudanças nas relações de trabalho, relatórios de 
produção e relatórios de consumo. Na mesma órbita, reside a terceira perspectiva, em que 
o contexto de crise atua sobre a esfera social. Nessa perspectiva, os autores referem que 
se está diante de uma reestruturação ou reconstrução dos laços sociais, com a adoção de 
novas práticas e mudanças sobre as relações sociais, o que acaba por gerar preocupações 
no meio acadêmico, em relação aos temas vinculados às mudanças estruturais, como o da 
polarização, o da exclusão e o da marginalização social e econômica.

Ainda em relação à dimensão transformação, Tardif e Harrisson (2005) apresentam pers-
pectivas de análise em que a inovação representa um elo da economia e da inovação na 
esfera social no contexto da crise das instituições, sobretudo do Estado, da crise do em-
prego, com a falta de mão de obra. Nesse cenário, para os autores, a inovação se constitui 
a partir do bem-estar atingido com as respostas desenvolvidas pelos atores nessas crises, 
já que as soluções são descritas como algo “novo”, que implicaria na implementação de 
novos arranjos institucionais entre os atores, inclusive com novas regras sociais. Tardif e 
Harrisson (2005) acrescentam, por fim, que novos programas ou novas políticas públicas 
podem promover, apoiar ou restringir o aparecimento dessas novas práticas sociais e eco-
nômicas que representam a dimensão de transformação da inovação social.

Tardif e Harrisson (2005) indicam, ainda, que os pesquisadores do CRISES dividiram a ino-
vação em cinco categorias principais, quais sejam: a técnica (ou tecnológica), a sociotéc-
nica, a social, a organizacional e a institucional. Em que pese a maior parte das pesquisas 
concentrarem-se nos três primeiros grupos, o foco de estudos de Tardif e Harrisson (2005) 
se dá no entorno da inovação social. Para os autores, a inovação social é vista como um 
processo localizado e iniciado por diferentes atores que procuram mudar as interações, 
entre si e com o seu meio de organização institucional, bem como promover diferentes in-
terações, de forma a contrariar os efeitos das crises durante a tentativa de conciliar os dife-
rentes níveis de interesse particular, o interesse coletivo e o interesse geral ou bem comum.
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No que diz respeito aos atores envolvidos no processo de inovação social, Tardif e Harris-
son (2005) referem que a conexão dos atores constitui “jogadores híbridos” com comitês 
bi e tripartite, bem como redes que constituem projetos de inovação local. Com a miscige-
nação de atores, chega-se ao aprendizado de novos comportamentos para o desenvolvi-
mento de novas regras e normas. Cumpre salientar, ainda, que o objeto fina, em projetos de 
inovação, é que todos os atores políticos estejam envolvidos no processo de cooperação, 
comportando-se como facilitadores em negociações, consultas e acordos formais e infor-
mais que permitirão uma boa governança do projeto de inovação. Nesse prisma, Tardif e 
Harrisson (2005) destacam que a inovação coloca em perspectiva a participação e o envol-
vimento de múltiplos intervenientes, sendo um problema fundamental o fortalecimento das 
condições para a participação das organizações da sociedade civil (movimentos sociais, 
sindicatos, comunidade, voluntários e cooperativas) no desenvolvimento e implementação 
de projetos inovadores junto a outros atores institucionais e particulares.

Por fim, Tardif e Harrisson (2005) indicam que o processo de avaliação do impacto do pro-
jeto constitui-se ferramenta essencial e intrinsecamente conectada à inovação. De acordo 
com os autores, a avaliação tem como finalidade descobrir alguns dos rigores institucio-
nais que acabam por limitar os processos de inovação e de distribuição. Assim, é possível 
observar o contexto e as condições para o surgimento da inovação social e os processos 
que estão vinculados à inovação, tais como os atores, os modos de coordenação, os meios 
e as restrições existentes, obtendo, finalmente, um retrato de experimentação e avaliação.

3. MÉTODO DE PESQUISA
A inovação social, conforme relatado anteriormente, vem despertando interesse de diferen-
tes pesquisadores em diversas áreas de atuação. Essa constatação sugere a necessidade 
de gerar mais estudos que proporcionem maior conhecimento acerca desse campo de 
pesquisa, analisando os contextos em que ocorrem os processos de inovação social, bem 
como identificando se as dimensões propostas pelos estudos enquadram-se nas realida-
des sociais existentes.

Assim, o objetivo principal desta pesquisa qualitativa é analisar as dimensões dessa nova 
forma de inovação em seu campo teórico e em um caso concreto. Para a obtenção dessa 
análise, foram levantados dois objetivos secundários: (1) efetuar um levantamento teórico 
em bases de dados nacionais e internacionais sobre o tema inovação social e dimensões 
da inovação social; (2) analisar, em um caso empírico, a existência das dimensões de ino-
vação social. 

A fim de obter insights sobre o campo e a teoria estudada, esta pesquisa, de natureza 
teórico-empírica, possui uma abordagem qualitativa, uma vez que estabelece uma pes-
quisa bibliográfica sobre inovação social e dimensões da inovação social e desenvolve um 
estudo de caso em uma ONG, o Instituto Oncoguia.

Considerando as características de pesquisa e a sua natureza teórico-empírica, opta-se por 
utilizar a técnica do estudo de caso, que, segundo Yin (2005), é uma investigação empírica 
que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especial-
mente, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão, claramente, definidos. 
De forma complementar, para Malhotra (2001), a pesquisa qualitativa é não estruturada, 
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exploratória, desenvolvida por pequenas amostras, que conduzem a insights e elucidação 
do contexto do problema estruturado.

Assim, pesquisa exploratória “é a sondagem, levantamento, descobrimento, pesquisa, espe-
culação e perscrutação. Deixa o problema de pesquisa mais explícito, aprimorando as ideias 
ou as intuições”, pode ser o primeiro estágio de um estudo, abrangendo pesquisa bibliográ-
fica, entrevistas com profissionais da área e análise de modelos (SIQUEIRA, 2005, p. 81).

Além disso, a pesquisa exploratória deve ser utilizada, quando há pouco, ou nenhum, estu-
do sobre o assunto a ser investigado; assim, o foco deve ser a obtenção de insights sobre 
a área do assunto para uma investigação mais rigorosa em um estágio posterior (COLLIS; 
HUSSEY, 2005). 

Dessa forma, para coleta de dados, foi realizada pesquisa em dados secundários, com base 
em documentos e informações disponíveis no site do Instituto Oncoguia. Para análise dos 
dados, utiliza-se uma das técnicas mais aplicadas em pesquisas exploratórias qualitativas, 
a análise de conteúdo. Para Triviños (1987), a análise de conteúdo é um meio para o estudo 
das comunicações, com ênfase no conteúdo das mensagens, envolvendo técnicas, como 
classificação dos conteúdos, codificação e categorização. Bardin (2007) também observa 
que essa técnica é composta por procedimentos sistemáticos, que possibilitam a classifi-
cação de indicadores, quantitativos ou não, que levam à inferência de conhecimentos. 

Assim, este artigo seguiu as etapas propostas por Minayo (2007) para uma análise temá-
tica de conteúdo, realizando uma pré-análise, uma exploração  do material e o tratamento 
dos resultados. Após a aplicação da técnica, cinco categorias denominadas de dimensões 
da inovação social foram explicadas com base na teoria pesquisada e nos dados coletados.

4. ANÁLISE DOS DADOS
Os dados coletados permitem analisar algumas características importantes sobre a organi-
zação estudada. Dessa forma, apresentam-se duas etapas: a primeira, que analisa a ONG, 
sua missão, trabalhos desenvolvidos e atores envolvidos; e a segunda, que apresenta as 
dimensões da inovação social estudadas e as características que vinculam a teoria estuda-
da com a instituição em análise.

4.1. INSTITUTO ONCOGUIA
O Instituto Oncoguia é uma ONG, que, desde o ano de 2009, vem desenvolvendo um im-
portante papel na conscientização e auxílio a pacientes com câncer no Brasil. Após seis 
anos atuando como referência em informação de qualidade, os fundadores do Oncoguia 
optaram em transformá-lo em um instituto, com a finalidade de ajudar o paciente com 
câncer e a população como um todo a viver melhor, por meio de ações estratégicas de pre-
venção e promoção à saúde, bem-estar, qualidade de vida e do fomento da conscientização 
para a adoção de uma postura ativa e responsável em cidadania voltada para o autocuidado 
em saúde.

Com dados retirados do site do instituto, apesar de não haver um programa nacional ade-
quado para mensurar o registro de portadores de câncer no Brasil, sabe-se que, anualmen-
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te, mais de 500 mil pessoas são diagnosticadas com essa doença e que, aproximadamente, 
40% já a descobrem em estágio avançado. Além disso, há uma grande mistificação sobre a 
doença, falta de informações e preconceitos da população, bem como questões urgentes e 
complexas, como a dificuldade de acesso a atendimentos médicos, exames e tratamentos, 
tanto padrões, como modernos e de alto custo.  

Assim, o instituto possui como missão promover o acesso de todo cidadão brasileiro à 
informação, prevenção, diagnóstico e tratamento, para acabar com o preconceito, o sofri-
mento e as mortes causadas pelo câncer. Como visão, a ONG apresenta o intuito de reduzir 
a mortalidade pelo câncer e melhorar a qualidade de vida das pessoas que enfrentam a 
doença. Seus valores centrais são a inovação, pioneirismo, empreendedorismo, competiti-
vidade, motivação, responsabilidade e inserção social, diplomacia e diálogo, construção do 
bem-estar e busca da excelência.

Percebe-se, assim, que o foco principal do Oncoguia é a informação, considerada uma eta-
pa importante para provocar a necessária mudança de postura, em relação à forma como 
os pacientes e familiares encaram a doença. Outro fator importante é a informação sobre 
direitos fundamentais dos portadores da doença, que, por falta de conhecimento, deixam 
de exigir do Estado e dos planos de saúde um atendimento mais humanizado e melhores 
condições de vida.

O instituto conta com núcleos especializados para informar, orientar, apoiar e acolher todos 
os interessados em obter informações sobre a doença. Existem, atualmente, quatro núcle-
os: 1) NIQ - Núcleo de Informação de Qualidade; 2) NES - Núcleo de Educação em Saúde; 
3) NAS - Núcleo de Assistência e Suporte; 4) NA - Núcleo de Advocacy. Dessa forma, por 
meio do trabalho conjunto desses núcleos, o Instituto Oncoguia pretende:

• Disponibilizar informação de qualidade para o paciente, seus familiares e para a 
população em geral.

• Desenvolver ações de educação em saúde e cidadania, com ênfase no autocui-
dado e responsabilidade social.

• Ampliar e garantir o acesso do paciente com câncer aos seus direitos.

• Empoderar a população e os pacientes com câncer, dando-lhes voz e oferecen-
do-lhes apoio e suporte em suas principais necessidades.

• Ampliar o acesso à participação popular no planejamento e controle de políticas 
públicas de forma ativa e responsável. Comprometer a estrutura política a en-
gendrar esforços para o controle e combate ao câncer.

• Garantir o acesso a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, focando no diagnóstico exato, preciso e rápido, e no tratamento digno, 
adequado e de qualidade.

• Promover o desenvolvimento de ações multiprofissionais em saúde.

Uma das formas do Oncoguia disseminar a informação é por meio dos Fóruns de Dis-
cussão de Políticas de Saúde em Oncologia, realizados em cidades diferentes. Estes são 
eventos em que se reúnem representantes do Sistema Único de Saúde (SUS), Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de organizações do setor social, oncologistas 
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e pacientes, para ampliar o diálogo e aproximar todos os envolvidos com o assunto. Temas 
relacionados com a garantia do direito constitucional das pessoas à vida, a uma melhor 
qualidade de vida, e outros assuntos, como alimentação, exames, tratamentos, medos e in-
seguranças, problemas financeiros, convênios e Sistema de Saúde são tratados por todos, 
a fim de garantir um amplo diálogo com todos os atores do processo.

Outra forma é por meio do Programa Nacional de Apoio ao Paciente com Câncer do Insti-
tuto Oncoguia (PAP), que fornece atendimento especializado e personalizado, focado, prio-
ritariamente, no esclarecimento de dúvidas relacionadas à qualidade de vida e aos direitos 
dos pacientes. Com o objetivo de ajudar o paciente com câncer a viver melhor, por me1ida. 
Dentre os últimos posicionamentos encontrados no site, estavam os relacionados com a 
Lei dos 60 dias, o caso da atriz Angelina Jolie, Lei de acesso à informação sobre a vacina 
HPV, entre tantos outros.

O instituto atua, também, em Projetos especiais; na época desta pesquisa, alguns dos pro-
jetos eram: campanha pela inclusão da quimioterapia oral; paciente com câncer: um guia 
para quem acabou de receber o diagnóstico; doadores de sabedoria: pacientes com câncer 
relatam suas experiências e aprendizados, ensinando a valorizar a vida.

Uma das iniciativas que mais tem gerado repercussão nas redes sociais é o Espaço Cor de 
Rosa, uma iniciativa do instituto Oncoguia, que visa a incentivar o bem-estar e a qualidade 
de vida de pacientes oncológicas em tratamento, enfatizando a autoestima e o cuidado com 
a aparência, aspectos fundamentais para o tratamento. Isso se dá por meio de uma página 
no facebook, com dicas diárias, depoimentos e entrevistas com pacientes e registro das 
atividades do projeto. O Espaço criou um banco de acessórios (lenços, perucas, próteses 
mamárias externas, etc.) que, por meio de um cadastro, as pacientes podem enviar e rece-
ber os acessórios e histórias de vidas semelhantes as suas.

O site possui, também, páginas que apresentam o Oncoguia na mídia e em eventos, de-
monstrando todas as ações e posicionamentos que o instituto está realizando. Além disso, 
é possível que todos os interessados em auxiliar possam realizar suas doações e entrar em 
contato com a ONG. Encontra-se, também, um espaço destinado aos patrocinadores do 
instituto, divididos em categorias, sendo elas: financiadores de projetos (seis patrocinado-
res); patrocinadores do portal Oncoguia (nove patrocinadores); patrocinadores dos fóruns 
Oncoguia (cinco patrocinadores); marketing relacionado à causa (um patrocinador); par-
ceiros institucionais nacionais (nove patrocinadores); e, apoiadores (dez patrocinadores).

4.2. AS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO 
SOCIAL NO INSTITUTO ONCOGUIA
A inovação social, conforme identificado nos tópicos anteriores, pode ser analisada sob 
cinco dimensões específicas, elaboradas por Tardif e Harrisson (2005). Neste item, apre-
senta-se um quadro com um resumo dos conceitos teóricos sobre cada uma das dimen-
sões da inovação social e com a aplicação dessas dimensões na análise sobre o Instituto 
Oncoguia, conforme Quadro 3.
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Quadro 3 – As dimensões da inovação social no Instituto Oncoguia

Dimensão Fatores teóricos da dimensão Aplicação no Instituto Oncuguia

Transformação

• Combinação de fatores para o 
surgimento de projetos inovadores;

• Contexto onde a inovação ocorre;

• Modificações nas estruturas;

• Mudanças nas relações sociais.

• Diversos autores combinando esforços 
para desmistificar o tema “cancer;
• A inovação surgiu para atender e apoiar 
os pacientes e sua família com informações 
por meio de canais de comunicação de fácil 
acesso.

Caráter Inovador

• Uma inovação social decorre de 
tentativas e experimentos, para depois se 
tornar institucionalizada;

• Quando identificado um determinado 
problema os atores são impulsionados a 
encontrar determinadas soluções.

• O Oncoguia se tornou um instituto 
somente após seis anos trabalhando na 
área;
• O caráter inovador decorre da 
necessidade de milhares de pacientes em 
concontrar informações claras sobre o 
câncer, sendo que a ONG criou um portal 
de fácil acesso e possibilidade de troca de 
experiências.
• Modificações nas estruturas;
• Mudanças nas relações sociais.

Inovação

• Uma inovação social possui como 
finalidade o bem comum, o interesse geral 
e coletivo, por meio da coooperação;

• Quando identificado um determinado 
problema os atores são impulsionados a 
encontrar determinadas soluções.

• O Oncoguia criou no seu portal 
mecanismos para garantir a cooperação e o 
interesse da coletividade por meio de;
 Espaço do paciente;
 Espaço do cuidador;
 Depoimento de pacientes;
 Vídeos com médicos especializados
 Campanhas de conscientização e 
prevenção;
 Banco de acessório
 Canais de comunicação (site, 0800, 
página no Facebook);
 Cartilhas;
 Apoio jurídico.

Atores
• O processo de inovação social dependerá 
da relação entre diferentes atores, que 
poderão ter papéis divergentes.

• O Oncoguia possui uma pluralidade 
de atores envolvidos diretamente no 
processo de inovação: pacientes, 
médicos, voluntários, funcionários, 
familiares dos pacientes, empresas e 
parceiros, patrocinadores, Estado e outras 
organizações da sociedade civil.

Processos

• O processo de inovação social é formado 
por uma série de etapas que conduzem a 
implantação de uma inovação social;

• Os atores interagem e promovem 
aprendizagem coletiva para gerar novos 
padrões e regras sociais.

• Vários novos processos foram 
identificados no Oncoguia;
• Canais de comunicaçãoclaros de fácil 
acesso;
• Relacionamento próximo e especializado 
com pacientes e familiares;
• Parcerias com médicos especialistas;
• Parcerias com instituições de pesquisa 
sobre o câncer;
• Palestra e apresentações de cases
• Envio de acessórios (perucas, lenços, 
etc) mediante solicitação e cadastro no site

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das contextualizações apresentadas, pode-se averiguar que o tema inovação vem 
extrapolando a esfera empresarial e se faz presente em organizações do terceiro setor. A 
inovação social, apresentada neste artigo, leva à compreensão de que ela é uma via de 
processo importante para a evolução da sociedade e na busca de alternativas sustentáveis 
para o bem-estar da coletividade. A discussão sobre formas de encontrar soluções para 
problemas sociais vem ganhando espaço em diferentes meios, com os mais diferentes 
atores sociais. No meio acadêmico, a inovação social é a área da Administração que vem 
se consolidando para tratar sobre o tema.

Na esfera da ciência social aplicada, várias abordagens são necessárias para a formação 
de um contexto. Nessa órbita, a observação de diferentes conjunturas de pesquisa sobre 
inovação social permite a futuros pesquisadores utilizarem esse estudo para identificar 
possibilidades de constituição de novas perspectivas para a área, a fim de identificar e/ou 
constituir mecanismos econômico-sociais para o crescimento de comunidades organiza-
das em uma coletividade democrática.

Este artigo intentou identificar a existência ou inexistência de inovação social, por meio 
da observação das cinco dimensões propostas por Tardif e Harrisson (2005), tendo como 
objeto de estudo o Instituto Oncoguia, uma ONG, que, desde o ano de 2009, vem desenvol-
vendo um importante papel na conscientização e auxílio a pacientes com câncer no Brasil. 
Após seis anos atuando como referência em informação de qualidade, os fundadores do 
Oncoguia optaram em transformá-lo em um instituto, com a finalidade de ajudar o paciente 
com câncer e a população, como um todo, a viver melhor, por meio de ações estratégicas 
de prevenção e promoção à saúde, bem-estar, qualidade de vida e no fomento da cons-
cientização para a adoção de uma postura ativa e responsável em cidadania voltada para o 
autocuidado em saúde.

De acordo com as cinco dimensões de Tardif e Harrison (2005): 1) Transformações; 2) 
Caráter inovador; 3) Inovação; 4) Atores s; e 5) Processo de inovação, os aspectos do ins-
tituto Oncoguia foram analisados e os resultados mais significativos foram os seguintes: 
nas “transformações”, pode-se perceber o propósito da ONG, que é coordenar esforços de 
diversos atores para desmistificar o tema câncer, por meio da disseminação da informação 
de forma clara e acessível.

Na dimensão “caráter inovador”, pode-se observar que somente após seis anos de trabalho 
na área, o Oncoguia se tornou um Instituto, além de decorrer a necessidade de milhares 
de pacientes em encontrar informações claras sobre o câncer, sendo que a ONG criou um 
portal de fácil acesso e possibilidade de troca de experiências. 

A dimensão “inovação” se verifica nas diversas sessões do site do Oncoguia, que possuem 
como finalidade o interesse geral e o bem comum, como exemplo: Espaço do pacien-
te, Espaço do cuidador, Depoimentos de pacientes, Vídeos com médicos especializados, 
Campanhas de conscientização e prevenção, Banco de acessórios, Canais de comunicação 
(site, 0800, página facebook), Cartilhas, Apoio jurídico, dentre outras.

Como “atores” envolvidos no processo de inovação social, foram identificados, nas buscas 
ao site da ONG, uma pluralidade deles: pacientes, médicos, voluntários, funcionários, fami-
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liares dos pacientes, empresas e parceiros, patrocinadores, Estado e outras organizações 
da sociedade civil, ou seja, todos os que fazem parte do processo e do produto do Instituto.

Na dimensão “processo de inovação”, podem-se apontar as ações produzidas, como: Ca-
nais de comunicação claros e de fácil acesso, Relacionamento estreito com pacientes e 
familiares, Parcerias com médicos especializados, Parcerias com instituições de pesquisa 
sobre câncer, Palestras, Apresentações de cases, e Envio de perucas, lenços, mediante 
solicitação e cadastro no site.

Identificou-se que, a partir dos dados secundários analisados, o Instituto Oncoguia é uma 
organização inovadora, conforme o conceito de Bessant e Tidd (2009), uma vez que o re-
sultado dos seus processos é a inovação social. E essa inovação social está de acordo com 
as dimensões de Tardif e Harrison (2005), além de estar bastante perceptível no produto 
do Instituto, que é a desmistificação do assunto câncer, por meio de informação clara, 
consistente e de ações que não só encorajem pacientes, como familiares. A utilização de 
redes sociais também configura um aspecto importante adotado pelo Instituto, uma vez 
que aproxima e informa, com linguagem de fácil acesso, pacientes, familiares, profissio-
nais e voluntários.

Conforme mencionado anteriormente, este estudo não intenta encerrar a discussão sobre 
o tema, tendo em vista sua relevância e grandeza. Dessa maneira, o estudo remete para 
pesquisas futuras, com a possibilidade de entrevistas com os atores do instituto. Direcio-
nar as atenções para a questão social e, sobremaneira, para o contexto do câncer torna-se 
relevante, levando-se em consideração as dimensões da inovação. 
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RESUMO: O conceito de qualidade de vida no trabalho, desde a sua concepção na década de 
1970, tem evoluído para outras dimensões, além da saúde física e mental dos trabalhadores. 
As organizações estão, cada vez mais, investindo em programas de qualidade de vida para 
seus empregados, em busca de melhores resultados. Para falar em Responsabilidade Social 
Corporativa, tem que se falar, também, em qualidade de vida no trabalho, pois o bem-estar 
social abrange também o bem-estar dos empregados. Dentro da sustentabilidade social está a 
melhoria constante da qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, visto que este ambiente 
é cada vez mais perverso no que diz respeito à saúde física e mental de seus colaboradores. O 
objetivo deste artigo é pesquisar o tema Qualidade de Vida no Trabalho inserido no contexto da 
Sustentabilidade, utilizando a metodologia de pesquisa bibliométrica. A pesquisa bibliométrica é 
um instrumento de coleta de dados, para se analisar o que se publica no meio acadêmico, sobre 
determinado assunto, podendo através dela, concluir se um tema é relevante e importante, para 
ser objeto de novo estudo. Os resultados ainda não são representativos, o que demonstra que o 
tema Qualidade de Vida no Trabalho ainda não é relevante.

Palavras Chaves: Qualidade de Vida no Trabalho. Governança Corporativa. Sustentabilidade. Pes-
quisa Bibliométrica.

QUALITY OF LIFE AT WORK IN THE CONTEXT OF 
SUSTAINABILITY: A BIBLIOMETRIC STUDY 

ABSTRACT: The concept of quality of work life, from its conception in the 1970s, has evolved into 
other dimensions beyond the physical and mental health workers. Organizations are increasingly 
investing in quality of life programs for their employees in pursuit of better results. To speak in 
Corporate Social Responsibility, we have also to talk about quality of life at work, because the 
social welfare also includes the well-being of employees. Within the social sustainability is the 
constant improvement of the quality of life within the work environment, since this environment is 
increasingly perverse with respect to physical and mental health of its employees. The aim of this 
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paper is to research the topic Quality of Working Life set in the context of sustainability, using the 
methodology of bibliometric research. The bibliometric research is an instrument to collect data, to 
analyze what is published in the academic world, on a given subject, though it may be concluded 
if a topic is relevant and important to be subject of a new study. The results are still not represen-
tative, which demonstrates that the topic Quality of Work Life is not relevant.

Keywords: Quality of work life. Corporative Governance. Sustainability. Bibliometric Survey.

1. INTRODUÇÃO
As organizações vivem em um ambiente globalizado e competitivo, com novas tecnologias 
e constantes mudanças e isto exige  cada vez mais trabalhadores capacitados para suportar 
as pressões que estas mudanças trazem. O grande diferencial já não é mais a qualidade, 
mas sim a postura ética e o comprometimento da empresa com seus acionistas, com a co-
munidade onde atua, com o meio ambiente e com a sociedade. A estabilidade da empresa, 
sua imagem perante o público e sua capacidade de satis fazer os seus clientes passam a 
ocupar papel de destaque.

Tricker (1984 apud COIMBRA, 2011) considera que o propósito da governança não está 
relacionado somente com a operação do negócio em si, mas também com fornecer o 
direcionamento geral do empreendimento, com a supervisão e o controle das ações dos 
gestores, e com a satisfação de expectativas legítimas quanto à prestação de contas e à re-
gulação de interesses que vão além dos limites das empresas. A conexão entre governança 
corporativa e sustentabilidade fica mais evidente quando se observam os quatro princípios 
que norteiam as boas práticas de governança: transparência, prestação de contas, equi-
dade, e responsabilidade corporativa (IBGC, 2009). Apenas por meio de boas práticas de 
governança corporativa é que uma companhia consegue ter credibilidade, atrair capital e 
se diferenciar no mercado (FERREIRA, 2004).

A Responsabilidade Corporativa vem zelar pela longevidade das organizações sugerindo 
práticas operacionais ligadas à sustentabilidade, buscando trazer um diferencial para o am-
biente corporativo. Neste sentido ações voltadas aos seus parceiros e colaboradores vêm 
somar com a definição das estratégias ligadas a qualidade de vida, uma vez que se acredita 
no investimento do capital humano como facilitador de comportamentos comprometidos 
com resultados. 

Assim projetos voltados à qualidade de vida refletem na sustentabilidade ambiental, or-
ganizacional e em todo ambiente empresarial, reforçando a sugestão de boas práticas em 
governança corporativa. 

Não se pode falar em qualidade de produtos e serviços se aqueles que vão produzi-los 
não têm qualidade de vida no trabalho (FERNANDES, 1996). Na cultura organizacional 
contemporânea, o tema Qualidade de Vida (QV) obteve grande importância, recebendo a 
denominação de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

A Gestão da Qualidade de Vida do Trabalho representa, atualmente, uma condição estra-
tégica de competitividade das empresas no mercado global, uma vez que a produtividade 
dos empregados associa-se a um nível satisfatório de qualidade de vida em seu ambiente 
de trabalho. 
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Também numa perspectiva crescente, o tema Sustentabilidade domina os debates nos 
mais diversos contextos sociais, assumindo múltiplos sentidos. Nos últimos anos muito 
se tem questionado sobre o papel das organizações em relação ao bem-estar social, tem-
-se cobrado delas uma responsabilidade social corporativa. A sustentabilidade corporati-
va ganha cada vez mais status de vantagem competitiva (BM&FBOVESPA, 2010), hoje a 
sustentabilidade nos negócios é encarada não como uma iniciativa ambiental, e sim como 
uma estratégia empresarial que gera valor a partir da busca de melhores resultados sociais 
e ambientais.

Para falar em Responsabilidade Social Corporativa é necessário que façamos uma dis-
cussão sobre a qualidade de vida no trabalho, pois o bem-estar social abrange também o 
bem-estar dos empregados.

O objetivo deste artigo é pesquisar o tema Qualidade de Vida no Trabalho inserido no con-
texto da Sustentabilidade, utilizando a metodologia de pesquisa bibliométrica. O processo 
de avaliação da ciência não é recente no meio acadêmico. Mapear e conhecer trabalhos 
acadêmicos publicados em determinada área por meio de revisões sistemáticas é uma 
forma de possibilitar a avaliação e a reflexão desses trabalhos, onde tal análise permite 
detectar indicadores, tendências e viesses (CARDOSO et al., 2005).

Espera-se que as informações levantadas nesse estudo possam instigar o desenvolvimento 
da produção, consumo e informação científica por determinados grupos da comunidade 
acadêmica, possibilitando a origem de novas pesquisas.

2. QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

A expressão Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi cunhada por Louis Davis na década 
de 1970 quando desenvolvia um projeto sobre desenho de cargos. Para ele, conceito de 
QVT refere-se à preocupação com o bem-estar geral e saúde dos colaboradores no desem-
penho de suas atividades (CHIAVENTATO, 2010).

Para Limongi-França (2004), a QVT é o conjunto das ações de uma empresa no senti-
do de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente 
de trabalho, e envolve as seguintes áreas de conhecimento científico: saúde, ecologia, 
ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e engenharia. A autora situa 
dois movimentos principais na gestão da qualidade de vida no trabalho: um individual, 
caracterizado pelo aprofundamento da compreensão a respeito do estresse e das doenças 
associadas às condições do ambiente de trabalho, e um organizacional, referindo-se à ex-
pansão do conceito de qualidade total, que deixa de restringir-se a processos e a produtos 
para abranger aspectos comportamentais e satisfação de expectativas individuais, visando 
à concretização dos resultados da empresa. 

A gestão da qualidade total nas organizações depende de quão bem as pessoas se sentem 
trabalhando na organização. A QVT representa em que grau os membros da organização são 
capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do seu trabalho na organização.
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Outros autores, tais como Davis e Werther (1983 apud QUEL, 2010) fazem alusão a fatores 
que podem influenciar melhorias e valorização em nível de cargo e qualidade de vida no tra-
balho. Segundo esses autores é possível distinguir fatores ambientais, comportamentais e 
organizacionais. Esse modelo visa à composição de um cargo produtivo e satisfatório com 
a participação dos trabalhadores em suas tarefas.

Walton (1974) define Qualidade de Vida no Trabalho como algo alicerçado na humanização 
do trabalho e na responsabilidade social da empresa, através da reestruturação do desenho 
de cargos e novas formas de organizar o trabalho, para atender as necessidades e aspi-
rações dos trabalhadores, aliados a uma formação de equipes de trabalho com um maior 
poder de autonomia e uma melhoria do meio organizacional. Para esse autor, a QVT está 
inserida num contexto de equilíbrio entre trabalho e outras esferas da vida.

Alguns fatores são necessários para que todos possam ter uma alta qualidade de vida no 
trabalho: saúde, alimentação e abrigo, mas, para ter uma elevada qualidade de vida no tra-
balho, uma pessoa tem de ser respeitada. O trabalho não deve causar qualquer desconforto 
físico ou angústia mental ao empregado. O trabalhador deve sentir que o salário pago é 
suficiente para o trabalho que ele está fazendo. Finalmente, ele deve se sentir valorizado ou 
apreciado, como se estivesse fazendo algo de importância para a empresa (ABQV, 2014).

A QVT envolve os fatores: 1) a satisfação como o trabalho executado; 2) as possibilidades 
de futuro na organização; 3) o reconhecimento pelos resultados alcançados; 4) o salário 
percebido; 5) os benefícios auferidos; 6) o relacionamento humano dentro do grupo e da 
organização; 7) o ambiente psicológico e físico de trabalho; 8) a liberdade e responsabili-
dade de decidir e, 9) a possibilidade de participação.

A responsabilidade social corporativa se insere no contexto em busca da qualidade de vida 
e deve ser incorporada por todos os envolvidos para que os programas de qualidade de 
vida gerem benefícios, a empresa desenvolve políticas, ações e programas de estímulo a 
uma vida saudável, e o funcionário, por sua vez, deve perceber que seu papel é fundamen-
tal para que os objetivos corporativos sejam alcançados. 

3. SUSTENTABILIDADE
O uso exacerbado dos recursos não renováveis está comprometendo o equilíbrio do pla-
neta e a vida humana (KRUGLIANSKAS et al, 2009). Diante da crescente preocupação 
referente ao futuro do planeta, em 1987 foi publicado pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), estruturada sob a égide da ONU e presidida pela 
então primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, o Relatório de Brundtland, 
também conhecido como Nosso Futuro Comum, o qual foi responsável pela conceituação 
de desenvolvimento sustentável. De acordo com o relatório, desenvolvimento sustentável 
é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras 
de atenderem suas próprias necessidades. O documento apontou os principais e possíveis 
problemas ambientais que dificultavam o desenvolvimento de muitos países e colocou de 
modo incisivo o tema meio ambiente como prioridade internacional (FERREIRA, 2007).

Sustentabilidade é a gestão empresarial que equilibra o lucro, o cuidado com o meio am-
biente e o desenvolvimento da sociedade (PARENTE, 2000). Segundo Alves (2001), o papel 
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da empresa na sociedade não se restringe meramente à produção de bens ou à prestação 
de serviços em condições eficientes, assim como não se limita à maximização do lucro para 
os acionistas, porém consiste, antes, na geração de riqueza em um sentido mais amplo. 
Uma mudança cultural vem se manifestando no ambiente corporativo, desde que Susten-
tabilidade foi incorporada como um componente nas decisões estratégicas. Tal relevância é 
percebida nas falas, ações, projetos e referências, como mostra este estudo Bibliométrico.

Desde que foi mencionada pela primeira vez em 1987, na Assembleia da ONU, percebe-
-se uma crescente ascendência do tema na academia e nas corporações. Anterior a esta 
definição, dois documentos serviram de base para o início das reais discussões sobre o 
meio ambiente. 

O primeiro foi o relatório dos estudos realizados pelo Clube de Roma. Constituído em 
1968 o clube era composto por cientistas, industriais e políticos que tinham o objetivo 
de discutir e analisar o crescimento econômico levando em conta o uso crescente dos 
recursos naturais.

O segundo foi o documento denominado Only one earth: the care of manintenance of a 
small planet, que resumiu os resultados de 152 principais especialistas e 58 países, em 
preparação para a primeira reunião das Nações Unidas sobre o meio ambiente realizada 
em Estocolmo.

O inglês John Elkington, fundador da Ong SustainAbility apresentou os três pilares da Sus-
tentabilidade em 1999, e o termo“Triple Boton Line”, desde então é associado a quaisquer 
projetos envolvendo sustentabilidade. De uma forma geral, a sustentabilidade empresarial 
está 'apoiada' em três pilares essenciais: 1) sustentabilidade ambiental, relacionada aos 
cuidados com nosso planeta e com foco nas áreas de proteção ambiental, recursos reno-
váveis, eco eficiência, gestão de resíduos e gestão de riscos; 2) sustentabilidade social, di-
recionada à dignidade humana e com foco nas seguintes áreas: direitos humanos, direitos 
dos trabalhadores, envolvimento com a comunidade, postura ética; e, 3) sustentabilidade 
financeira, que visa à prosperidade através de: recursos econômicos, direitos dos acionis-
tas, competitividade e relação entre clientes e fornecedores.

Dentro da sustentabilidade social, está a melhoria constante da qualidade de vida dentro 
do ambiente de trabalho, visto que este ambiente é cada vez mais perverso no que diz 
respeito à saúde física e mental de seus colaboradores devido às demandas que o mundo 
globalizado impõe (FAVA, 2011).

O sucesso da empresa não está mais atrelado apenas à capacidade produtiva, inovativa e 
participação no mercado, cada vez mais ganha evidências sua atuação nas esferas sociais 
e ambientais. Qualidade, preço e diferencial podem ser abalados por impactos causados ao 
meio ambiente e ações prejudiciais à sociedade.

O Instituto Ethos reforça o conceito que a questão de Responsabilidade social das empre-
sas, vai muito alem dos resultados financeiros. "O desempenho econômico não é a única 
responsabilidade de uma empresa. Uma organização tem plena responsabilidade pelo seu 
impacto sobre a comunidade e a sociedade".

Dada à relevância que o tema sustentabilidade alcançou nas corporações de vários seg-
mentos, os sistemas de excelência em gestão empresarial, também garantem um espaço 
para o tema, e os destacam em seus critérios de avaliação, incluindo o assunto como prin-
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cipio de boas praticas empresarias. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC, 
órgão que representa a Governança Corporativa aqui no Brasil, traz a sustentabilidade no 
seu quarto principio, dentro de Responsabilidade Corporativa. 

O IBGC fomenta a prática da Governança Corporativa, baseada em quatro princípios trans-
parência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa e convertem prin-
cípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para 
sua longevidade.

Responsabilidade Corporativa vem corroborar com a durabilidade das organizações, su-
gerindo praticas operacionais ligadas à sustentabilidade, buscando trazer um diferencial 
para o ambiente corporativo. Neste sentido ações voltadas aos seus parceiros e colabo-
radores vêm somar com a definição das estratégias ligadas a qualidade de vida, uma vez 
que se acredita no investimento do capital humano como facilitador de comportamentos 
comprometidos com resultados. Assim projetos voltados à qualidade de vida, refletem na 
sustentabilidade ambiental, organizacional e de todo ambiente empresarial. 

Michel Porter já dizia: “As empresas estão perdendo dinheiro porque ainda não aprende-
ram a enxergar a responsabilidade corporativa como algo estratégico [...] quebrar essa 
barreira será crucial para a sobrevivência das companhias no futuro”.

Praticar sustentabilidade nas empresas utilizando como estratégia projetos focados na 
qualidade de vida dos colaboradores e parceiros reforçará as boas praticas de responsabi-
lidade corporativa em busca de resultados que façam diferença para o ambiente, alinhando 
as empresas aos seus parceiros de mercado, criando diferenciais e alianças estratégicas 
sustentáveis.

4. MÉTODO DO ESTUDO
O presente artigo tem caráter empírico-analítico e foi desenvolvido na perspectiva de uma 
pesquisa bibliométrica, objetivando intensificar o conhecimento na área de estudo relacio-
nada à Quality of Work Life (Qualidade de Vida no Trabalho) e Sustainability (Sustentabili-
dade) e averiguar a inter-relação entre estes dois temas, altamente relevantes na atualidade.

A análise bibliométrica é uma das formas de avaliar a produção científica em determinada 
área do conhecimento, e seu objetivo é o estudo das referências bibliográficas e das publi-
cações, sendo um dos instrumentos básicos no estudo dos fenômenos da comunicação 
científica, que permite o conhecimento das ocorrências de variação e suas tendências, ad-
quirindo sua importância ao adotar um método útil para mensurar a repercussão e impacto 
de determinados autores e periódicos (CARDOSO, et al., 2005).

Para cada um dos campos de estudos são adotadas respectivamente as leis de Bradford, 
de Lotka e de Zipf. Outros estudos que examinam, por exemplo, a análise de citações 
(identificação de frentes de pesquisa e colegas invisíveis, fator de imediatismo ou de im-
pacto, acoplamento bibliográfico e co-citação, obsolescência da literatura e vida média, lei 
do elitismo e teoria epidêmica de Goffman) também se insere no contexto das pesquisas 
bibliométricas (MACHADO-DA-SILVA et al. 2008).
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Machado-da-Silva et al. (2008) sintetizam as leis da seguinte forma: Bradford objetiva 
conhecer o núcleo de periódicos produzido em determinado tema, Lotka visa definir as 
maiores contribuições de pesquisadores em determinadas áreas do conhecimento e Zipf 
pontua a frequência com que certas palavras aparecem nos textos científicos de maneira a 
definir sua representatividade neste contexto. As três leis citadas lidam com distribuições e 
recenseamentos de documentos científicos que possuem propriedades similares. 

Para Araújo (2006), a área mais importante da bibliometria é a análise de citações, a qual 
contribui para o desenvolvimento da ciência, proveem o necessário reconhecimento de 
um cientista por seus colegas, estabelecem os direitos de propriedade e prioridade da 
contribuição científica de um autor, constituem importantes fontes de informação, ajudam 
a julgar os hábitos de uso da informação e mostram a literatura que é indispensável para o 
trabalho dos cientistas.

O termo Bibliometria (B/Mo + metron) foi usado pela primeira vez por Paul Qtlet, no Traité 
de documentation, de 1934, para designar mensuração física do livro, isto é, quantas pala-
vras por linha, quantas linhas por página, entre outros. Mas foi Pritchard, em 1969, quem 
propôs o neologismo Bibliometria para ser usado com o objetivo de designar a aplicação 
de métodos matemáticos e estatísticos a livros e outros meios de comunicação, aconse-
lhando sua utilização “explicitamente” em todos os estudos que busquem quantificar o 
processo de comunicação escrita. Com este sentido o termo foi adotado pela Ciência da 
Informação (COUTINHO, 1991).

A avaliação de periódicos é matéria frequentemente tratada no meio científico. Ela foi asso-
ciada, em princípio, à gestão de acervos bibliográficos, em face da proliferação crescente 
de títulos em diferentes áreas do conhecimento (CAFÉ; BRÄCHER, 2008).

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A base utilizada para a coleta de dados deste artigo foi o sistema Web of Science, perten-
cente ao índice de citações ISI Citation Indexes, o qual foi publicado pela primeira vez na 
imprensa em 1963, com dados de citações a partir de 1961 (GARFIELD, 1963). De acordo 
com Bar-Ilan (2010), em setembro de 2008, Thomson Reuters adicionou à ISI Web of 
Science as citações indexadas dos anais de conferências da área de Ciências, Ciências 
Sociais e Humanas.

Web of Science é uma base que disponibiliza acesso direto a uma fonte de dados de co-
bertura multidisciplinar de mais de 12.000 journals de alto impacto nas ciências, ciências 
sociais, artes e humanidades, bem como oferece artigos científicos de anais internacionais 
de mais de 148.000 anais de conferências; a Web of Science é constituída por sete bases 
de dados que contêm informações coletadas por milhares de jornais escolares, livros, sé-
ries, relatórios, conferências e muito mais (VASILIK et al., 2011).

A escolha dessa base de dados deu-se em função da sua facilidade de manuseio e coleta, 
bem como, da disponibilidade da mesma no momento da pesquisa.

Em um primeiro momento foi pesquisado a palavra Quality of Work Life (Qualidade de Vida 
no Trabalho), coleta feita no dia 13/09/2011, selecionando-se somente artigos e chegando-
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-se a um resultado de 12283 artigos publicados. No gráfico 1 estão contidas as 20 áreas 
que mais publicaram sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

Gráfi co 1: Áreas que mais publicaram sobre QVT.
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Fonte: Web of Science

Por meio das áreas que mais foram publicadas, observamos que a Qualidade de Vida no 
Trabalho ainda está muito relacionada à saúde física e mental, apesar de haver um movi-
mento forte da área de engenharia que publicou 638 artigos, da área de negócios sociais 
que publicou 469 e de outras áreas de ciências sociais que publicaram 267 artigos.

Também quando analisamos os autores que mais publicaram artigos sobre Qualidade de 
Vida no Trabalho, encontramos a mesma situação, ou seja, autores que escreveram sobre 
saúde física e mental, aparecem como os que mais publicaram artigos, conforme demons-
tra o gráfico 2.

Gráfi co 2: Autores mais profícuos sobre QVT.
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Em um segundo momento pesquisamos a palavra Sustainability (Sustentabilidade), sele-
cionando-se somente artigos e chegando-se a um resultado de 23019 artigos publicados e 
no gráfico 3 estão as 20 áreas que mais publicaram sobre sustentabilidade. Observa-se que 
há uma grande produção na área de Negócios Econômicos, onde foram publicados 2717 
artigos, sendo a quarta área mais produtiva, ficando atrás somente das áreas de engenha-
ria, agricultura e ciências ambientais ecológicas.

Gráfi co 3: Áreas que mais publicaram sobre Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Quando pesquisamos a palavra sustentabilidade, isoladamente, observamos que ela está 
muito ligada à questão ambiental, onde é somente um dos pilares da sustentabilidade. Isto 
se confirma quando buscamos os autores que mais publicaram sobre sustentabilidade, 
pois seus temas estavam ligados à área ambiental, No gráfico 4 estão relacionados os vinte 
autores que mais tiveram publicação sobre sustentabilidade.
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Gráfi co 4: Autores que mais publicaram sobre Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Em um terceiro momento pesquisamos as palavras Quality of Work Life (Qualidade de Vida 
no Trabalho) e Sustainability (Sustentabilidade) em conjunto, selecionando-se somente 
artigos, chegando-se a um resultado de 90 artigos publicados e no gráfico 5 estão as 20 
áreas que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade em conjunto. Podemos assim, 
observar que a área de engenharia foi a que mais teve artigos publicados sobre o tema, 
tendo vinte e seis artigos publicados. Observa-se, no entanto, cinco trabalhos na área de 
negócios econômicos e outros cinco na área de administração pública, totalizando dez 
trabalhos, o que pode dessa maneira evidenciar um crescimento do interesse pelos dois 
temas em conjunto na área de administração.
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Gráfi co 5: Áreas que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Observamos que muito pouco se publica sobre os dois temas associados (QVT e Susten-
tabilidade) e, mesmo assim, pelas áreas que mais publicaram podemos notar que há uma 
predominância de artigos que vincula a qualidade de vida à questão do meio ambiente e 
algumas áreas sobre saúde física. Analisando os artigos do autor que mais publicou sobre 
os dois temas, não encontramos nenhuma relação entre eles. 
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Gráfi co 6: Autores que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Em quarto e último momento pesquisamos as palavras Quality of Life (Qualidade de Vida) e 
Sustainability (Sustentabilidade) em conjunto, retirando-se a palavra trabalho, selecionan-
do-se somente artigos e chegando-se a um resultado de 563 artigos publicados e no gráfi-
co 7 estando as vinte áreas que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade em conjunto. 
Pode-se assim observar que a área de engenharia é muito produtiva, pois é a segunda área 
que mais teve artigos sobre qualidade de vida e sustentabilidade e sendo a primeira área 
que mais publicação obteve sobre qualidade de vida no trabalho e sustentabilidade confor-
me dados demonstrados no gráfico 5.

Também quando pesquisado em conjunto a respeito de qualidade de vida e sustentabilida-
de nota-se um aumento na quantidade de publicações nas áreas de negócios econômicos 
(44 artigos), administração pública (29 artigos) - que resulta numa quantidade de 73 arti-
gos fora das áreas predominantes. Já, considerando os outros tópicos ciências sociais este 
número se eleva para 102 artigos.
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Gráfi co 7: Áreas que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Apesar de ter sido localizado 563 artigos sobre qualidade de vida e sustentabilidade em 
conjunto, podemos observar pela quantidade de artigos que cada autor publicou muito 
pouco, onde o tema publicado aborda somente questões relacionadas com a saúde física e 
mental, conforme demonstrado no gráfico 8.
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Gráfi co 8 - Autores que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Já quando analisamos os países que mais publicaram sobre o tema, observamos que a 
maioria, que representa 30% da amostra, foram publicados nos Estados Unidos da Amé-
rica (USA), vindo em segundo lugar o Canadá com 10% e em terceiro lugar estando a 
Inglaterra com 9% das publicações. Portanto, o predomínio é de países desenvolvidos e, 
predominantemente de língua inglesa.

Tabela 1: Países que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade

Pais Quantidade

USA 168

Canada 52

Inglaterra 46

Holanda 36

Austrália 34

Alemanha 30

Espanha 22

Itália 21

China 17

Suíça 15

Fonte: Web Of Science

Em relação às agências financiadoras dos trabalhos sobre o tema Qualidade de Vida e Sus-
tentabilidade, somente dez teve financiamento de alguma agência e nenhum em destaque, 
o que demonstra que o tema ainda não está no centro de pesquisa de relevância ou de 
excelência. Pode-se, dessa maneira, observar mais destaque para o Canadá, seguido pelos 
EUA, China e Noruega com dois cada um.
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Tabela 2: Agências Financiadoras de QV e Sustentabilidade

Nome Quantidade

Canadian Water Network 2

National Natural Science Fundation of China 2

Naional Science Foundation 2

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada Nserc 2

Norwegian Research Council 2

Fonte: Web Of Science

O gráfico 9 apresenta as 20 instituições que mais publicaram sobre o tema Qualidade de 
Vida e Sustentabilidade, sendo que mais da metade são americanas, o que justifica a quan-
tidade de artigos no idioma inglês (531), sendo os demais distribuídos em dez alemães, 
cinco em espanhol, cinco não especificados, quatro em francês, dois no idioma tcheco e 
dois no idioma polonês. O destaque cabe às Universidades Americanas, Canadenses, Bri-
tânicas, Australianas, Norueguesas, Espanholas e Chinesas.

Gráfi co 9: Instituições que mais publicaram sobre Qualidade de Vida e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science

Observa-se pelo gráfico 10, que as publicações começaram a crescer a partir de 2007, 
tendo uma pequena queda em 2009, mas crescendo novamente a partir de 2010. Este fe-
nômeno ocorre muito em função do avanço das discussões na área da sustentabilidade, da 
cobrança que a sociedade vem fazendo para que as empresas se tornem mais cuidadosas 
com o meio ambiente, com a sua reponsabilidade social.
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Gráfi co 10: Publicações por ano sobre Qualidade de Vida e Sustentabilidade
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Fonte: Web Of Science
Nota: Dados parciais para 2011

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando todos os gráficos apresentados, observamos que quando o tema Qualidade de 
Vida no Trabalho foi pesquisado isoladamente de Sustentabilidade, obteve-se um resultado 
de 12283 artigos, sendo que a área que mais publicou foi a de Saúde Ocupacional Pública 
e Ambiental, tendo publicado 1072 artigos.

Já quando se pesquisou o tema Sustentabilidade isoladamente, obteve-se um resultado de 
23019 artigos e neste tema a área de Ciências Ambiental e Ecológica foi a área mais publi-
cada, tendo publicado 6942 artigos.

Porém, quando relacionamos a Qualidade de Vida no Trabalho com a Sustentabilidade o 
resultado foi muito baixo, tendo obtido somente 90 artigos e neste caso a área que mais 
publicou foi a Engenharia, tendo publicado 26 artigos. A área das Ciências Ambiental e 
Ecológica, que, somente com o tema Sustentabilidade, havia sido publicado 6942 artigos, 
quando associado à Qualidade de Vida no Trabalho publicou somente 19 artigos.

Quando retiramos a palavra Trabalho do tema em conjunto, a quantidade de artigos subiu 
para 563 e neste caso a área que mais publicou foi a de Ciências Ambiental e Ecológica, 
tendo publicado 200 artigos, o que comprova que o tema Sustentabilidade está ainda muito 
ligado à questão ambiental, e a qualidade de vida aparece como um fator de saúde física.

Quanto aos autores, quando os temas estão separados, encontramos uma quantidade de 
artigo por autor maior, mas nada representativo. Podemos assim dizer que há uma pari-
dade entre eles e somente quando tiramos a palavra Trabalho alguns autores se repetem.

Com relação aos países e o idioma que mais publicaram temos os Estados Unidos da 
América em primeiro lugar, seguido pelo Canadá e a Inglaterra, portanto, o idioma inglês 
aparecer como sendo de 95% das publicações não é nenhuma discrepância.
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Podemos observar, também, que o tema Qualidade de Vida associado à Sustentabilidade, 
ainda não desperta o interesse das agências financiadoras, pois somente 10 artigos apare-
cem distribuídos em cinco agências financiadoras e, tão pouco, das instituições, pois a que 
mais publicou foi a Mcmaster University, mas somente publicou oito artigos.

Já em relação às publicações do tema Qualidade de Vida associado à Sustentabilidade 
constatamos crescimento em um ritmo mais acelerado a partir de 2007, o que demonstra 
que a Qualidade de Vida começa a ser vista dentro do pilar social da Sustentabilidade, pelos 
pesquisadores.

A QVT não é determinada apenas pelas características individuais (necessidades, valores e 
expectativas) ou situacionais (estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompen-
sas, políticas internas), mas, sobretudo, pela atuação em conjunto dessas características.

Os fatores limitantes do presente estudo se referem às informações coletadas apenas em 
uma base de dados a Web Of Science e a não pesquisa da palavra Responsabilidade Social, 
que, de acordo com o desenvolvimento teórico é a dimensão que abrange a QVT.

Espera-se com este estudo despertar o interesse dos pesquisadores, para a produção de 
mais trabalhos relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho no contexto da Sustentabi-
lidade, de maneira que venham a chamar a atenção das empresas, para a importância da 
responsabilidade com seu público interno, dessa maneira procurando atingir melhores 
resultados em relação às práticas adotadas em sua Governança Corporativa.

7. REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA. Qual é o signifi cado de “Qualida-
de de vida no trabalho?”. Disponível em <http://www.abqv.com.br/portal>. Acesso em 
25/09/2014.

ALVES, L. E. S. Governança e cidadania empresarial. Revista de Administração de Empre-
sas, São Paulo, v.41, n.4, p.78-76, out/dez.2001.

ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em Questão, Porto Ale-
gre, v. 12, n. 1, p. 11-32, Jan./Jun, 2006.

BAR-ILAN, J. Web of Science with the Conference Proceedings Citation Indexes: the case 
of computer science. Scientometrics, v. 83, p. 809-824. 2010.

BM&FBOVESPA. Guia Novo Valor: Sustentabilidade nas empresas como começar, 
quem envolver e o que priorizar. Disponível em <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/
servicos/solucoes-paraempresas/visibilidade empresarial/sustentabilidade>. Acesso em 
12/06/2011.

CAFÉ, L & BRÄCHER, M. Organização da Informação e Bibliometria. Enc. Bibli: R. Eletr. 
Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. esp., 1º sem. 2008.

CARDOSO, R. L.; MENDONÇA NETO, O. R.; RICCIO, E. L.; SAKATA, M. C. G. Pesquisa Cien-
tífica em Contabilidade entre 1990 e 2003. Revista de Administração de Empresas � ERA. 
v. 43. Junho, 2005.



106

Ano 4, nº 2, fev./jul.2015 - ISSN 2236-8760

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

COIMBRA, F.C. Estrutura de governança corporativa e gestão de riscos: um estudo de 
casos no setor financeiro. Tese (doutorado) apresentada à Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2011.

COUTINHO, E. Aplicação da lei de Bradford à literatura técnica sobre ferrovia: análise de 
periódicos e avaliação da base de dados da Rede Ferroviária Federal S.A. Ci. Inf., Brasília, 
v.20, n.2, p. 169-180, jul./dez. 1991.

FAVA, L. R. Sustentabilidade Social e Estresse Corporativo. Disponível em <http://sus-
tentabilidade.ogerente.com.br/causas-estresse-corporativo>. Acesso em 12/06/2011.

FERNANDES, Eda Conte. Qualidade de Vida no Trabalho: como medir para melhorar. Sal-
vador: Casa da Qualidade, 1996.

FERREIRA, C. Sustentabilidade de sistemas de produção de grãos: caso do arroz de 
terras altas. 2007. 318 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável)-Centro de 
desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2007.

FERREIRA, R. N. Responsabilidade social, governança corporativa e valor das empresas. 
Revista de Administração da UFLA, Lavras, v.6, n.1, p.132-141, jan/jun.2004.

GARFIELD, E. Science citation index. Science Citation Index 1961, v. 1, 1963. Disponível 
em: <http://garfield.library.upenn.edu/papers/80.pdf.>. Acesso em: 24 ago. 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práti-
cas de Governança Corporativa. 4 ed. São Paulo, 2009.

KRUGLIANSKAS, I. et al – Gestão Socioambiental: Responsabilidade e sustentabilidade 
no negócio. São Paulo: Ed. Atlas, 2009.

LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho - conceitos e práticas nas empre-
sas da sociedade pós-industrial. São Paulo: Atlas, 2004.

MACHADO-DA-SILVA, C. L., GUARILDO Fo, E. R., ROSSONI, L., GRAEFF, F. Periódicos Bra-
sileiros de Administração: Análise Bibliométrica de Impacto no Triênio 2005-2007. RAC-
-Eletrônica, Curitiba, v. 2, n. 3, art. 1, p. 351-373, Set./Dez. 2008.

PARENTE, J. – Varejo no Brasil: Gestão e estratégia. São Paulo: Ed. Atlas, 2000.

QUEL, L. F. Gestão da Qualidade de Vida nas Organizações: O Pilar Humano da Susten-
tabilidade em Instituições de Ensino Superior da Rede Privada. Tese de Doutorado. São 
Paulo: USP, 2010.

VASILIKI, E. C.; SYLMARA, L. F. G. D.; GILMARA, R., CIRINEU, C. Pesquisa via Internet 
como técnica de coleta de dados: um balanço da literatura e os principais desafios para 
sua utilização. Encontro de Administração da Informação - EnADI. 3, Porto Alegre/RS, 
Maio/2011.

WALTON, R. E. Improving the quality of work life. Harvard Business Review, p. 12-16, 
mai./jun. 1974.



107

EMPREENDEDORISMO 
INSTITUCIONAL NO 
DESENVOLVIMENTO DO 
POLO VITIVINÍCOLA DA 
CAMPANHA GAÚCHA

Diego Echevenguá Borges
Universidade Federal de Minas Gerais.
E-mail: diego.e.borges@hotmail.com

Flávia Luciane Scherer
Universidade Federal de Santa Maria.

E-mail: Flaviascherer@globo.com

Envio em: Janeiro de 2015

Aceite em: Maio de 2015

RESUMO: Este estudo é resultado de uma pesquisa maior, que buscou explorar, tendo como base 
a concepção teórica empreendedorismo institucional, a participação da Miolo Wine Group no 
desenvolvimento do polo vitivinícola da região da Campanha. Para tanto, foi realizado um estudo 
de caso de abordagem qualitativa, tendo como instrumento para coletar os dados primários junto 
à empresa um questionário semiestruturado. Além disso, foi utilizada a técnica de análise de 
conteúdo, a qual permitiu atentar para a dimensão subjetiva do processo de pesquisa, em que 
se buscou interpretar o conteúdo das mensagens da entrevistada em confronto com o referencial 
teórico, assim como descrever, de maneira objetiva, o conteúdo da entrevista com o suporte do 
software NVivo 10. Na dimensão objetiva de análise, verificou-se a classificação das palavras 
mais frequentes e, com o suporte da técnica análise de cluster, identificou-se a associação de 
ideias no pensamento do entrevistado.  Dentre outros resultados, verificou-se que a vinícola par-
ticipou, ativamente, das instituições criadas na Campanha Gaúcha, atuando, em alguns casos, 
como uma forte liderança em busca da consolidação dos projetos. Transpondo conhecimentos 
técnicos e culturais obtidos em sua trajetória pelo mercado nacional e internacional, o grupo Mio-
lo explora e consolida negócios em territórios, aparentemente, inóspitos.

Palavras-Chave: Empreendedorismo institucional. Campanha Gaúcha. Miolo Wine Group.

INSTITUTIONAL ENTREPREUNERSHIP IN THE DEVELOPMENT 
OF THE GAÚCHA CAMPAIGN’S WINE POLO

ABSTRACT: This study is the result of a larger study that sought to explore, based on the theoreti-
cal conception of institutional entrepreneurship, with the participation of Miolo Wine Group in the 
process to create institutions that support the development of the wine hub of the region Cam-
paign. Thus, a qualitative case study approach, taking as a tool to collect primary data from the 
company a semi-structured questionnaire was conducted. Furthermore, was used the technique 
of content analysis proposed by Bardin (1977), which allowed to attend the subjective dimension 
of the search process, where we attempted to interpret the content of the messages interviewed 
in confrontation with the theoretical framework, as objectively describe the content of the interview 
with the support of the software NVivo 10. In the objective dimension of analysis was verified the 
classification of the most frequently used words, and with the technical support of cluster analysis, 
we identified the association of ideas in the thought of the interviewee. Among other results, we 
found the winery actively participated in the institutions created in Gaúcha Campaign, acting in 
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some cases as strong leadership in pursuit of consolidation projects. Bridging technical and cul-
tural knowledge from its trajectory at the national and international market, the Miolo Wine Group 
explores and consolidates business in seemingly inhospitable territories.

Keywords: Institutional Entrepreunership. Gaúcha Region. Miolo Wine Group.

1. INTRODUÇÃO
Como o presente estudo faz uso da teoria institucional como base teórica chave para ana-
lisar a participação da Miolo Wine Group no desenvolvimento do polo vitivinícola da região 
da Campanha Gaúcha, torna-se necessário destacar alguns preceitos fundamentais dessa 
teoria a serem observados pelas organizações, para que obtenham legitimidade junto à so-
ciedade. Nesse sentido, interesses que os cidadãos compartilham (por exemplo, consumir, 
conscientemente, os produtos), assim como as ações oriundas de legisladores (imposição 
de leis) e associações de setor (instituição de normas de conduta às empresas associadas) 
são aspectos fundamentais a serem considerados pelas empresas, caso estas desejem 
sobreviver em seus mercados (MEYER; ROWAN, 1977). 

Nesse contexto, apesar de a região da Campanha Gaúcha possuir o clima ideal para produ-
ção de vinhos finos e, desde 2000, estar recebendo investimentos de fora do estado (como 
o recente investimento realizado pelo narrador esportivo Galvão Bueno, que lançou seu 
vinho Bueno paralelo 31, produzido em parceria com o Miolo Wine Group), suas vinícolas 
enfrentam uma série de barreiras institucionais (altos impostos; cultura local alicerçada em 
normas e costumes oriundos de atividades tradicionais da região, como plantio de soja, 
arroz e, principalmente, pecuária de corte), que dificultam a obtenção de legitimidade de 
seus vinhos frente aos consumidores. 

Outra corrente teórica da teoria institucional, o conceito empreendedorismo institucional, 
oferece caminhos à comunidade acadêmica e empresarial para entender o uso do poder 
de agência dos atores frente às instituições. São considerados empreendedores institucio-
nais, diferentemente de outros tipos de empreendedores que buscam fazer a diferença e 
não consideram os riscos para o nascimento de novas empresas (DORNELES, 2005), os 
indivíduos que racionalizam formas de transpor as barreiras institucionais e/ou de perceber 
e capturar as oportunidades, visando a criar instituições. 

Com exceção às pesquisas de Mendonça e Alves (2012); Mendonça, Alves e Campos 
(2010); Baratter, Ferreira e Costa (2009); Crubelatte, Grave e Mendes (2004); Ometto e 
Lemos (2010), são escassos estudos, no Brasil, que utilizem o conceito empreendedo-
rismo institucional como ferramenta teórica para análise de como indivíduos ou organi-
zações empreendem o processo de manutenção ou configuração de novas instituições 
(AVRICHIR; CHUEKE, 2011). Nesse sentido, o presente estudo emerge com o objetivo de 
preencher essa lacuna teórica. Além disso, explora, com base na concepção teórica em-
preendedorismo institucional, a participação da Miolo Wine Group no desenvolvimento do 
polo vitivinícola da região da Campanha Gaúcha. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. EMPREENDEDORISMO INSTITUCIONAL
Empreendedores institucionais possuem interesses próprios em ajudar a desenvolver no-
vos padrões dentro de seus setores de atuação, através do recrutamento de um conjunto 
de diversos atores, assim como trabalham para mudar e tentar superar as barreiras de seu 
ambiente institucional, moldando-o a seu favor, por diferentes caminhos (ALDRICH; RUEF, 
2006; SCOTT, 2008; JAKOBI, 2012; BECKERT, 1999).

Ainda, sabe-se que o trabalho realizado pelo empreendedor institucional mostra-se, parti-
cularmente, importante em ambientes institucionais caracterizados pelo alto nível de am-
biguidade, incerteza e turbulência, tais como em economias com um recente histórico de 
planejamento central e abertura econômica, ou aquelas prejudicadas, em demasia, por ad-
ministradores públicos corruptos. Esses ambientes apresentam-se como um interessante 
laboratório para pesquisadores com foco na interface entre instituições e o comportamento 
empreendedor (WELTER; SMALLBONE, 2011).

2.2. CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DOS 
EMPREENDEDORES INSTITUCIONAIS
Para que se entendam as peculiaridades do indivíduo que inicia o processo de mudança 
ou manutenção de instituições em um campo, é necessário focar na explanação de Hardy 
e Maguire (2008) sobre propriedades, que são entendidas com características especiais e 
habilidades sociais políticas e culturais que distinguem o empreendedor institucional dos 
outros atores do ambiente e permitem que eles vislumbrem oportunidades para promover 
cenários alternativos.

Mendonça (2009) evidenciou que alguns médicos da cidade de São Paulo (caracterizados 
pela autora como empreendedores institucionais), ao buscar a prevenção e o tratamento 
do HIV, exibiram as propriedades liderança e visão de longo prazo no processo de criação 
de novas instituições que sanassem a problemática. 

Já Maguire, Lawrence e Hardy (2004), que também estudaram a problemática do HIV, iden-
tificaram que o Advocates Canadian Treatment Advocates Council (CTAC) pleiteou ajuda de 
membros com poder de decisão junto ao governo, para que os pacientes infectados pela 
doença recebessem um tratamento efetivo, por meio de articulação política, uso do poder 
e capacidade de teorização- habilidade de expor as necessidades e a ineficiência das prá-
ticas atuais (TOLBERT; ZUCKER, 1996). Destaca-se que a articulação política é fortalecida 
se o empreendedor desenvolver suas habilidades culturais, as quais têm, como principal 
benefício, a facilitação na compreensão das diversas normas culturais e atividades de cada 
grupo (OMETTO; LEMOS, 2010). 

Baratter; Ferreira e Costa (2010) asseveram que a visão de longo prazo dos empreendedo-
res institucionais, ou seja, a forma como eles vislumbram caminhos alternativos futuros 
ao invés de, apenas, reproduzirem práticas institucionais ascende como uma contradição 
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dentro da literatura institucional, pois, mesmo estando imersos nas estruturas institucio-
nais, esses indivíduos enxergam alternativas além das fronteiras institucionais. 

Dielema e Sachs (2002), ao estudar a co-evolução do grupo Salim e instituições macroeco-
nômicas da Indonésia, expõem que o patriarca da família Salim, Liem Salim (caracterizado 
pelos autores como um empreendedor institucional), por ter “um bom faro” para sentir 
quais relacionamentos poderiam ser oportunos para o desenvolvimento de seus negó-
cios, assumiu posições estratégicas durante o período em que os militares governaram a 
Indonésia. Durante o Regime Suharto, por exemplo, ainda que Liem não fizesse parte do 
conjunto de políticos do país, tinha acesso a informações privilegiadas e atuava como uma 
espécie de consultor, sendo suas sugestões apreciadas pelos políticos daquele país antes 
que qualquer ação governamental fosse tomada. 

No quadro a seguir, além das principais características encontradas em estudos relacio-
nados com a temática, elencam-se as características e habilidades dos empreendedores 
institucionais, identificadas a partir dos trabalhos anteriormente citados.

Quadro 1: características e habilidades dos empreendedores institucionais.

 AUTOR OBJETIVO CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DO EMPREEDEDOR 
INSTITUCIONAL

Battilana 
(2006)

Identificar as condições em 
que o indivíduo tem maior 
probabilidade de atuar como 
empreendedor institucional.

Empreendedores institucionais com baixo status social no 
campo têm menos a perder com mudanças e pouco a perder 
com comportamentos desviantes, na medida em que são menos 
privilegiados pelos arranjos existentes. 

Empreendedores com elevado status social, com frequência, 
beneficiam-se do status quo, fato que diminuiria a sua 
propensão à ação, desempenhando um papel conservador para 
defender a autonomia e os privilégios.

Svejenova, 
Mazza e 
Planellas 
(2007) apud 
Avrichir e 
Chueke (2011)

Explorar como o empreendedor 
institucional inicia a mudança.

O empreendedor institucional inicia mudanças por meio de 
quatro habilidades: 

1. Criatividade: desconstruir algo conhecido, buscando 
transformá-lo em algo melhor.

2. Teorização: processo de abstração que desenvolve 
categorias e identifica propriedades e relações.

3. Reputação: habilidade de atrair a aprovação de 
gatekeepers legítimos e atores de alto status.

4. Disseminação: difundir as novas ideias.

Mutch (2007); 
Hardy e 
Maguire (2008)

Contribuir para a discussão 
sobre o paradoxo da agência 
imbricada.

Empreendedor institucional exibe duas características 
relacionadas com sua reflexão autônoma: 

1. Tendência a resolver conflitos potenciais de forma individual, 
priorizando o trabalho. 

2. Perfil de pessoas independentes e solitárias.
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Li, Feng e 
Jiang (2006)

Analisar estratégias que 
empreendedores podem 
usar para derrubar barreiras 
institucionais e promover 
instituições orientadas para o 
mercado.

Advocacia aberta: defesa pública de mudanças em leis ou 
regulamentos, por meio de entrevistas na mídia, por exemplo.

Investimento ex ante com justificativa ex post: primeiro, 
o empreendedor começa o seu negócio evadindo regulamentos 
ou regras existentes. Quando o negócio gera empregos ou 
benefícios sociais, o empreendedor usa esse sucesso para 
justificar seu comportamento anterior e persuadir o governo a 
alterar regulamentos para legitimar seu comportamento.

Czarniawska 
(2009) apud 
Avrichir e 
Chueke

Criticar o papel heroico que os 
empreendedores institucionais 
adquirem, e buscar descrição 
realista da contribuição que dão 
para a emergência de novas 
instituições.

Pessoas equipadas com grande quantidade de energia, com 
habilidades extraordinárias em forjar alianças e senso especial, 
que lhes permite “sentir o que está no ar”, além do talento, para 
identificação de padrões.

Hardy e 
Maguire 
(2008); Dew 
(2006)

Estudar o caso de um executivo 
que liderou um projeto pioneiro 
dentro do setor de padarias e 
confeitaria (grocery).

Procuram diminuir as incertezas que impedem o cálculo exato 
dos resultados das estratégias deliberadas e do comportamento 
dos membros da coalizão. Buscam estabelecer instituições para 
diminuir os custos de transação e o comportamento oportunista.

AUTOR OBJETIVO CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DO EMPREEDEDOR 
INSTITUCIONAL

Mendonça 
(2009);

Maguire, 
Lawrence e 
Hardy (2004).

Ometto e 
Lemos (2010).

Analisam os trabalhos 
realizados pelos médicos em 
sua busca por estabelecer 
políticas que venham ao 
encontro das necessidades da 
saúde pública.

Empreendedores institucionais são dotados de visão de longo 
prazo, conhecimento e capital político para ocupar espaços 
importantes no desenho de políticas públicas. A articulação 
política é fortalecida se o empreendedor desenvolver suas 
habilidades culturais, que têm como principal benefício à 
facilitação na compreensão das diversas normas culturais e 
atividades de cada grupo, fato que viabiliza as articulações 
políticas.

 Wooten e 
Hoffman 
(2008);

Suddaby e 
Greenwood 
(2005).

Estudar as estratégias dos 
empreendedores institucionais 
da indústria de contabilidade.

Empreendedores institucionais fazem uso de estratégias 
discursivas e retóricas (contando suas histórias e 
experiências passadas) para importar e exportar ordens 
institucionais, tendo por intuito controlar, simbolicamente, as 
relações sociais.

Fligstein 
(1997).

Descrever como os 
empreendedores percebem 
e exploram as contradições 
presentes nas lógicas 
institucionais para além do seu 
próprio interesse.

Fazendo uso de suas habilidades sociais (por exemplo, a 
persuasão), conseguem fazer com que os membros de um 
grupo realizem coisas que eles de qualquer outra forma não 
realizariam. Influenciadores.

Planejam ações; pedem sempre mais; pedem cinco recursos 
para conseguir um; brokering (habilidade de interligar grupos, 
anteriormente, desconectados); fazem com que os membros 
da coalizão pensem que eles têm o controle; por meio de suas 
habilidades induzem a cooperação.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da revisão de literatura sobre empreendedorismo institucional.

Por último, ressalta-se que os laços estabelecidos entre o empreendedor institucional e 
outros agentes representam uma forma particular de instituições supranacionais, pois ne-
tworks - tal como instituições supranacionais - podem ser usados para estabelecer um 
circuito de regras ou para encontrar consenso para adoção de regulamentos multilaterais, 
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que não seriam aceitos com um mero acordo bilateral. As ênfases dadas nas relações fle-
xíveis e voluntárias, dentro do âmbito do empreendedorismo institucional, apresentam-se 
como formas particulares que servem para estados poderosos executarem seus poderes e 
mudanças desejadas por meio de mecanismos não formais (SLAUGHTER, 2004; ABBOTT; 
SNIDAL, 1998 apud JAKOBI, 2012).

3. MÉTODO
Fazendo uso da abordagem qualitativa, o presente estudo realizou-se por meio do método 
estudo de caso. Nesse sentido, apoia-se no pensamento de Yin (2001), visto que, para o 
autor, o estudo de caso refere-se a uma estratégia eleita, ao se examinarem acontecimen-
tos contemporâneos, como é o caso deste estudo, que visa a analisar como a experiente 
vinícola Miolo Wine Group fez uso do conceito empreendedorismo institucional para ala-
vancar o emergente polo vitivinícola da Campanha Gaúcha.

Como mencionado, este estudo caracteriza-se como sendo exploratório-descritivo. Explo-
ratório, porque objetiva explicar fenômenos poucos explorados, como é o caso da contri-
buição de indivíduos ou organizações nos processos de mudanças institucionais (AVRI-
CHIR; CHUEKE, 2011). No que se refere ao seu caráter descritivo, busca-se uma descrição 
detalhada das estratégias utilizadas pela empresa em estudo no processo de configuração 
de instituições.

Quanto à técnica de levantamento dos dados, como fonte de dados primários, foi re-
alizada uma entrevista semiestruturada com a gerente de exportação da empresa. As 
entrevistas foram guiadas por um roteiro (protocolo), cujo objetivo, para Yin (2005), está 
relacionado com a organização dos dados e com a confiabilidade do estudo, pois com-
porta um conjunto de informações ou evidências que refletem a linha geral de investiga-
ção. O aporte de informações incluídas no protocolo foi obtido por meio de documentos, 
registros em arquivo, relatórios de pesquisa, bem como em arquivos de propriedade das 
vinícolas em estudo. 

Por último, para a análise dos dados, será utilizada a técnica de análise de conteúdo pro-
posta por Bardin (1977), a qual permitiu atentar para a dimensão subjetiva do processo 
de pesquisa, em que se buscou interpretar o conteúdo das mensagens da entrevistada - 
gerente de exportação da empresa - em confronto com o referencial teórico, assim como 
descrever, de maneira objetiva, o conteúdo da entrevista com o suporte do software NVivo 
10. Na dimensão objetiva de análise, verificou-se a classificação das palavras mais fre-
quentes e, com o suporte da técnica análise de cluster, identificou-se a associação de ideias 
no pensamento do entrevistado. 

3.1. APRESENTAÇÃO DAS 
CATEGORIAS ANALÍTICAS 
No presente estudo, desenvolveu-se a categoria analítica “características e habilidades do 
empreendedor institucional”, para ser confrontada com as respostas obtidas:
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3.2. DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E 
OPERACIONAL (DO) DA CATEGORIA ANALÍTICA
Características e habilidade de empreendedorismo institucional:

• DC: Inicia o processo de mudança ou manutenção de instituições em um campo 
dotado de características especiais e habilidades, que vislumbra oportunidades 
para promover cenários alternativos. Tais características distinguem o empreen-
dedor institucional dos outros atores do ambiente (MAGUIRE; HARDY, 2008).

• DO: Será operacionalizada por meio de análise documental e de conteúdo dos 
dados secundários, assim como através da análise de conteúdo da entrevista se-
miestruturada com a gerente de exportação da empresa. Assim, para analisar as 
entrelinhas da resposta da gerente, visando a identificar se as ações delineadas 
pela empresa possuem características e habilidades intrínsecas ao conceito de 
empreendedorismo institucional, serão utilizadas as concepções dos principais 
autores do campo do empreendedorismo institucional, expostas no referencial 
teórico do presente estudo.

3.3. CASO ANALISADO
O presente estudo analisou o caso da vinícola Miolo Wine Group, a qual atua na vitivinicul-
tura nacional desde 1897, com a chegada do italiano Giuseppe Miolo. A empresa, atual-
mente, exporta seus produtos e possui pontos de venda próprios no exterior. Além de seus 
cultivares localizados em sua matriz no Vale dos vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves-
-RS, a Miolo Wine Group gerencia outros projetos nacionais, como, por exemplo, seu 
complexo enoturístico no Vale do São Francisco-BA. Na região da Campanha, atua desde 
2001, quando lançou o projeto fortaleza do Seival vineyards. Em 2010, também na Campa-
nha Gaúcha, comprou a vinícola Almadén, localizada na cidade de Santana do livramento.

Além do exposto, ressalta-se que a empresa detém cerca de 40% de marketshare na co-
mercialização de vinhos finos entre as vinícolas brasileiras, sendo a maior exportadora 
brasileira de vinhos e está entre as três principais produtoras de espumantes, com partici-
pação de 15% no mercado (MIOLO, 2013).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ressalta-se que a vinícola Miolo Wine Group participa, ativamente, nas causas do polo 
vitivinícola da Campanha Gaúcha, no entanto, acredita-se que a criação da Wines of Brazil, 
a Instituição da Associação de Vinhos da Campanha e a concepção da Indicação Geográfica 
para os vinhos da região foram três ações primordiais empreendidas pela empresa para 
sobrepujar as pressões institucionais e alavancar o desenvolvimento do polo da região da 
Campanha Gaúcha.

Wines of Brasil

Apesar de não ter um impacto direto sobre a região da Campanha, a criação do Wines 
of Brasil, em 2002, foi primordial para que as vinícolas brasileiras, em especial aquelas 
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recém-constituídas e nativas do emergente polo vitivinícola da Campanha Gaúcha, pudes-
sem diversificar seus riscos, isto é, ter a opção, ao obter suporte técnico da entidade, de 
empreender negócios, tanto no altamente taxado mercado vinícola brasileiro (IBRAVIN, 
2013), como no exterior.  

A Wines of Brasil, mantida por uma parceria entre o IBRAVIN e a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (APEX-BRASIL), busca abrigar vinícolas nacionais 
que pretendem atingir o mercado externo. O projeto oferece às vinícolas associadas uma 
série de vantagens na promoção e na comercialização de produtos, tais como subsídio 
financeiro para a exposição da empresa em eventos internacionais e treinamento dos fun-
cionários. Em contrapartida, as associadas, para participar do projeto, devem definir um 
representante para responder ao projeto e prestar uma contribuição financeira mensal, que 
varia conforme a capacidade produtiva da empresa (WINES OF BRASIL, 2013).

Na segunda metade desse ano, o Wines of Brasil publicou, em seu sítio institucional, que 
houve um aumento de 23% em volume e de 6% em valor nas exportações de vinhos fi-
nos engarrafados, em 2012, das vinícolas vinculadas ao projeto. As vinícolas integradas 
ao projeto somaram US$ 3,25 milhões em vendas para o exterior, em 2012, frente a US$ 
3,06 milhões em 2011. Na mesma comparação, o volume exportado passou de 705,6 mil 
litros para 868,7 mil litros. Logo, o resultado obtido pelas empresas do Wines of Brasil 
representou 48% do valor total geral de exportações brasileiras de vinho, que foi de, apro-
ximadamente, US$ 5 milhões (IBRAVIN, 2013; MELLO, 2013).

A vinícola Miolo foi uma das principais agentes no processo de desenvolvimento do projeto 
Wines of Brasil. Infere-se que, diante da alta incidência de ambos - os vinhos importados 
no mercado nacional (BORGES; CARDOSO, 2006-2007; DOLABELLA; BITENCOURT, 2012) 
e o baixo consumo de vinho inerente à cultura brasileira (DOLABELLA; BITENCOURT, 2012; 
SATO , 2006) -, a empresa buscou persuadir  atores importantes (exemplos: políticos e 
associações de setor), para que integrassem seus respectivos projetos de internacionaliza-
ção, o que permitiu que  a região da Campanha e as vinícolas que fazem parte dessa região 
obtivessem reconhecimento, aprovação e recursos para prospectar o mercado externo. No 
trecho a seguir, pode-se visualizar a resposta da gestora.

Mais ou menos em 2002, começou o plano estratégico (exportação) que come-
çou em 2002 que previa até 2012. Aí incluía também a internacionalização da 
marca Miolo, por isso foi uma das fundadoras do projetos Wines of Brasil, pro-
curando entender esse Cenário internacional. Foram 6 vinícolas né, em 2002, 
que começaram esse projeto Wines of Brasil. O que acontece, eram 6 empresas 
que tinham o mesmo objetivo que era exportar, internacionalizar suas empre-
sas, mas não tinham outras ideia, daí a gente começou a participar de feiras, e 
do mercado realmente pra entender né (sic)! São 40 vinícolas, hoje, que fazem 
parte deste projeto, sendo que, de fato, estão exportando umas 20 e as outras 
estão em processo de treinamento em parceria, por exemplo, com o SEBRAE 
(entrevistada 1, gerente de exportação da Miolo Wine Group).

Sem experiência internacional, a vinícola Miolo, junto com mais seis vinícolas brasileiras, 
buscaram iniciar suas atividades comerciais no mercado externo sob a tutoria do inovador 
projeto, criado em 2002, Wines of Brasil, o qual era constituído por profissionais do comér-
cio exterior e pesquisadores na área de gestão de vitivinícolas do governo brasileiro. Para 
tanto, a empresa consolidou network (HARDY; MAGUIRE, 2008; JAKOBI, 2012) com mais 
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cinco vinícolas, visando a obter maior poder de barganha no processo de instituição do 
novo projeto (JAKOBI, 2012; OMETTO; LEMOS, 2010; FLIGSTEIN, 1999; 2001; MAGUIRE, 
LAWRENCE, HARDY, 2004).

Além do exposto, a Miolo fez uso de sua habilidade cultural (MENDONÇA; 2009; MAGUI-
RE, LAWRENCE; HARDY, 2004; OMETTO; LEMOS; 2010), para se adaptar às normas de 
comportamento e de negociação das vinícolas nativas da Campanha. Segundo Welter e 
Smallbone (2011), o trabalho realizado pelo empreendedor institucional mostra-se, parti-
cularmente, importante em ambientes institucionais caracterizados pelo alto nível de am-
biguidade, incerteza e turbulência, tais como em economias com um recente histórico de 
planejamento central e abertura econômica. Assim, o mercado vitivinícola nacional, con-
siderado pelas vinícolas brasileiras como inóspito, devido à alta incidência de impostos e 
outros fatores negativos já comentados, apresenta-se, tomando o pensamento dos autores 
referenciados, como propício para que empreendedores institucionais lancem estratégias, 
visando a moldar o ambiente institucional em favor da vitivinicultura brasileira.

Indicação Geográfi ca (IG)

Oriunda da Serra Gaúcha, região que possui três indicações geográficas, a vinícola Mio-
lo, para disseminar (SVEJENOVA; MAZZA; PLANELLAS, 2007 apud AVRICHIR; CHUEKE, 
2011) aos demais atores a eficácia que a indicação geográfica poderia ter para que os 
vinhos da Região da Campanha se legitimassem no mercado vitivinícola, fez uso de sua 
habilidade cultural (MENDONÇA; 2009; MAGUIRE, LAWRENCE; HARDY, 2004; OMETTO; 
LEMOS; 2010), em que buscou se adaptar às normas de comportamento e de negociação 
das vinícolas nativas da Campanha. Obtendo a confiança das referidas vinícolas, a empresa 
exerceu, também, os atributos de network (HARDY; MAGUIRE, 2008; JAKOBI, 2012) e de 
capacidade de teorização (TOLBERT; ZUCKER, 1996), pois elaborou projetos para, primei-
ramente, conseguir a aprovação do setor como um todo, visando a, posteriormente, lograr, 
junto ao grupo setorial, a institucionalização do certificado de Indicação Geográfica (IG) 
para a Campanha Gaúcha.

Participamos dessa busca através dos nossos projetos lá na Associação Vinhos 
de Campanha. Hoje o vale dos vinhedos que é em Bento Gonçalves já é uma 
denominação de origem (DO), a indicação geográfica seria o primeiro passo 
para uma denominação de origem. Ela agrega: ela certamente agrega valor e 
credibilidade ao produto, que dizer o produto que tem o selo da denominação de 
origem diz ao mercado que ele está dentro daquela ação, que foram estipuladas, 
que ele tem nível de qualidade para apresentar este selo. E lá na campanha já 
se começou este trabalho, para ter a indicação geográfica para claro, depois ter 
uma denominação de origem (Entrevistada 1, gerente de exportação da Miolo 
Wine Group).

A Associação de Vinhos da Campanha comporta 15 vinícolas associadas e conta com os 
seguintes parceiros: SEBRAE/RS, IBRAVIN, Embrapa Uva e Vinho, Senar/RS, Emater, den-
tre outros. A associação busca o certificado de Indicação Geográfica (IG)1 para distinguir 

1 A IG, segundo o Ministério da Agricultura (2012), é conferida a produtos ou serviços que são carac-
terísticos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, 
além de distingui-los em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apre-
sentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer 
(know-how ou savoir-faire). O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é a instituição que 
concede o registro e emite o certifi cado
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os vinhos finos e espumantes da região e, ainda, estabelecer bases sustentáveis para o de-
senvolvimento ordenado da vitivinicultura entre os produtores. Conforme os idealizadores 
do projeto, a certificação é pretendida para o ano de 2016 (EMBRAPA, 2012).

Instituição da Associação de Vinhos da Campanha

O lançamento oficial da Associação de Vinhos da Campanha foi em maio de 2010.  O es-
forço conjunto dos empreendedores da região possibilitou que fosse criada a associação, 
a qual tem o objetivo de estimular a comercialização de produtos e a expansão dos vinhos 
da região da Campanha dentro do mercado vitivinícola nacional e internacional. 

Em vista de que a vinícola Miolo origina-se da Serra Gaúcha e possui forte ligação com 
a cultura Italiana, devido ao fato de seu fundador, o italiano Giussepe Miolo, ter migrado 
do norte da Itália para o Brasil, em 1897, verifica-se que a Miolo mostrou ter habilidades 
culturais para entender as normas culturais e atividades das vinícolas nativas da Campanha 
Gaúcha. Assim, infere-se que, munida dessa habilidade, a Miolo pode ter maior facilidade 
de disseminar, por meio de estudos (capacidade de teorização) e das próprias experiências 
(estratégias discursivas e retóricas), no processo de criação da APROVALE na Serra Gaú-
cha, os benefícios de instituir uma Associação que representasse os interesses dos vitivi-
nicultores nos mais diversos segmentos da sociedade (TOLBERT; ZUCKER, 1996; SVEJE-
NOVA; MAZZA; PLANELLAS, 2007 apud AVRICHIR; CHUEKE, 2011; HOFFMAN; WOOTEN, 
2008; SUDDABY; GREENWOOD, 2005).

Tivemos uma participação ativa. De uma forma sucinta, posso te dizer que a 
nossa contribuição foi com na pessoa do Afrânio Moraes, primeiro (e atual) 
presidente da Associação, então diretor da Almadén (nossa vinícola de Livra-
mento). Ele, em nome do grupo Miolo, liderou esse processo que continua a ser 
feito no sentido de conseguir conquistas para a associação, como a Indicação 
Geográfica (de procedência) e futuras DO (Denominações de Origem). Também 
a nossa experiência na construção da APROVALE (Associação dos Produtores 
do Vale dos Vinhedos) foi de grande valia para construção dos regulamentos da 
associação da Campanha. A Miolo foi uma das primeiras empresas a começar a 
Associação aqui no Vale dos Vinhedos, e os erros e acertos auxiliaram muito a 
nova Associação (entrevistada 1, gerente de exportação da Miolo Wine Group).

Além disso, visando a instituir a associação mencionada, percebe-se que a vinícola, repre-
sentada pelo seu diretor e primeiro presidente da associação, valeu-se de sua capacidade 
para estabelecer networks (HARDY; MAGUIRE, 2008; JAKOBI, 2012), pois, sem a partici-
pação de diversos atores da região, a associação, dificilmente, estaria constituída. 

No quadro 02, apresentam-se, de forma sintética, as instituições constituídas a partir do 
trabalho da vinícola Miolo, assim como os elementos oriundos do conceito empreende-
dorismo institucional utilizados pela empresa no processo de configuração das referidas 
instituições. 
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Quadro 2: Síntese de resquícios de empreendedorismo institucional identificados na análise dos resultados.

Instituição Empreendedorismo Institucional

1- Criação da Indicação Geográfica (IG).
Miolo disseminou os benefícios da IG por meio de sua capacidade 
de teorização; formação de um Network setorial e suas habilidades 
culturais.

2-Criação da Wines of Brasil.

Vinícola Miolo, juntamente com outra vinícolas,buscou consolidar um 
network setorial para ter maior poder de barganha no processo 
de criação do projeto. Além do exposto, a vinícola fez uso de sua 
habilidade cultural para ganhar a confiança dos demais atores.

3- Criação da Associação de Vinhos da 
Campanha.

A Miolo fez uso de Disseminação, capacidade de teorização e 
habilidades culturais e estabeleciemento de networking.

Fonte: Dados da pesquisa.

Decidiu-se complementar a análise dos resultados com a quantificação das quinze palavras 
mais frequentes enunciadas pela gestora, bem como verificando a associação de temas em 
seu discurso. Acredita-se ser oportuno estruturar o pensamento da entrevistada por um 
ângulo diferente daquele interpretado, subjetivamente, pelos pesquisadores no processo 
de análise do conteúdo. Sendo assim, a análise quantitativa foi realizada junto ao dado pri-
mário em seu estado in natura (sem tratamento analítico). No quadro abaixo se apresenta 
a frequência das palavras citadas pela gestora.

Quadro 2: frequência das quinze palavras mais citadas pela gestora.

Palavra Contagem Percentual ponderado (%)

Vinho 43 2,52

Miolo 19 1,11

Brasil 17 1,00

Importador 11 0,64

Exportação 9 0,53

Mercado 9 0,53

Trabalho 9 0,53

Empresas 8 0,47

Produto 8 0,47

Consumidor 7 0,41

Internacional 6 0,35

Região 6 0,35

Brasileiro 6 0,35

China 5 0,29

Denominação 5 0,29

Fonte: dados da pesquisa.

Ao analisar os elementos que aparecem com mais frequência no discurso da gestora (BAR-
DIN, 1977), os quais podem ser entendidos como mais importantes no discurso da mes-
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ma, verificou-se que os termos Vinho (cont. 47), Miolo (cont. 19) e Brasil (cont. 17) são os 
três mais citados. Pode-se inferir que a ênfase a esses termos decorre do fato da gestora 
estar embebida do espírito empreendedor que impulsionou (e impulsiona) a expansão das 
atividades do grupo Miolo para várias regiões do Brasil.

Foram iguais as frequências de citações dos termos Exportação, Mercado e Trabalho, cada 
uma foi citada nove vezes. Acredita-se que esse resultado denota o equilíbrio dado pela 
vinícola às atividades internacionais e nacionais. Se, como já destacado, verificou-se que 
os termos Brasil, Miolo e Vinho foram enfatizados com maior frequência pela gestora - fato 
que demonstra a intenção da vinícola de tornar-se, ainda mais, competitiva em nível na-
cional - identifica-se, ao analisar a frequência de palavras que possuem semelhança com 
mercado externo, que o processo de internacionalização da vinícola segue tendo papel 
primordial em seu planejamento estratégico.

No entanto, verificou-se que a gestora pouco enfatizou termos, intimamente, ligados a 
região da Campanha Gaúcha. Das palavras citadas que possuem relação com a Campanha, 
identificou-se, somente, Região (cont. 6) e denominação (cont. 5). O fato de a empresa 
estar realizando diversos investimentos no Brasil e no exterior, aliado ao entusiasmo de 
estar obtendo maiores parcelas de mercado nas redes internacionais, pode ter influenciado 
na inclinação da gestora em enfatizar mais outros termos, como externo e exportador, do 
que aqueles específicos que circundam o ambiente institucional da região. 

Ainda, a partir das quinze palavras mais frequentes no discurso da gestora, buscou-se 
identificar a associação de ideias em seu pensamento, por meio da técnica análise de 
cluster. Ao analisar as ramificações expostas na figura abaixo, percebe-se que a gestora 
associa os temas “Brasil” e “Miolo” com “denominação”, e esses com “região” e “China”. 
Tal resultado mostra a inclinação da empresa em delinear ações embebidas do conceito 
empreendedorismo institucional para que, no futuro, ocorra a institucionalização da de-
nominação de origem (que já é uma realidade na Serra Gaúcha) na região da Campanha. 
Além disso, a denominação de origem pode ser usada como um recurso para conquistar 
ordens locais e consumidores na China, visto que uma vinícola, ao ser beneficiada com a 
referida designação, está legitimando todo o seu processo de produção sob o aparato de 
propriedades, como qualidade, controle rigoroso, valorização da cultura local, entre outros. 
Na figura abaixo se expõe a análise realizada.
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Figura 1: Associação de temas.

consumidor

brasileiro

vinho

importador

trabalho

empresas

exportação

mercado

produto

internacional

Associação dos temas

região

china

denominação

miolo

brasil

Fonte: dados da pesquisa.

A associação entre “trabalho” e “empresas” mostra a propensão da vinícola em construir 
networkings setoriais (HARDY; MAGUIRE, 2008; JAKOBI, 2012), com intuito de aumentar 
seu poder de barganha e do grupo nas negociações com agentes públicos. Por exemplo, 
em conjunto com algumas vinícolas, a Miolo Wine Group pleiteou a criação de um órgão 
governamental que desse suporte no processo de internacionalização das vinícolas bra-
sileiras. Como resultado desse esforço, em 2002, criou-se o Wines of Brasil, entidade 
mantida por uma parceria entre o IBRAVIN e a Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (APEX-BRASIL) que busca abrigar vinícolas nacionais que pretendem 
atingir o mercado externo.

Por fim, fica evidente a associação de temas voltados ao mercado externo, como “exporta-
ção”, “mercado”, “produto” e “internacional”. Tal fato reflete o atual momento de expansão 
internacional da empresa, no qual, países, antes, inexplorados, como Reino Unido, China, 
Estados Unidos, entre outros, atualmente, são pontos de destino final no canal de distri-
buição da empresa.

5. CONCLUSÃO
Com o objetivo de explorar, tendo como base a concepção teórica empreendedorismo 
institucional, a participação da Miolo Wine Group no desenvolvimento de instituições que 
suportem o desenvolvimento do polo vitivinícola da região da Campanha, o presente estu-
do obteve algumas conclusões interessantes sobre a forma como uma empresa renomada, 
como a Miolo, faz uso do conceito empreendedorismo institucional para tornar ambientes 
profícuos às suas atividades.

A vinícola participou, ativamente, das instituições criadas na Campanha Gaúcha, atuando, 
em alguns casos, como uma forte liderança em busca da consolidação dos projetos. Trans-
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pondo conhecimentos técnicos e culturais obtidos em sua trajetória pelo mercado nacional 
e internacional, o grupo Miolo explora e consolida negócios em territórios, aparentemente, 
inóspitos. Nesse sentido, recursos intangíveis, como conhecimento e experiência, emer-
gem como principais vias de conduta no processo de negociação com agentes públicos e 
diálogo com a comunidade em geral. 

O fato de a empresa ser oriunda de um país, politicamente, estável e com uma ampla 
extensão geográfica pode implicar, positivamente, no comportamento empreendedor da 
empresa. O mercado brasileiro, por não apresentar problemas com propriedade privada e 
mudanças súbitas na estrutura política, assim como as recentes descobertas de diversas 
regiões brasileiras com aptidão para o cultivo de uva, seja para a produção de espumante, 
seja de vinho, podem atuar como catalisadores no contínuo processo de mobilização de 
recursos do Grupo Miolo para sustentar sua competitividade. 

Diante disso, e sabendo que há diversos estudos, dentro da corrente teórica empreen-
dedorismo institucional, sobre como empresas ou indivíduos atuam em ambientes ins-
titucionais em momentos de contradição, crise e estabilidade (HARDY; MAGUIRE, 2008; 
WELTER; SMALLBONE, 2011), sugere-se que pesquisas futuras procurem explicar se em-
presas maduras e líderes de mercado, em países politicamente estáveis e territorialmente 
pequenos, delineiam, frequentemente, ações proativas, tendo por intuito promover  mu-
danças na estrutura do país e/ou mercado para manter a liderança. ´

No que se referem às implicações dos resultados obtidos, estes podem servir de norte 
para outras organizações situadas na região. Eles mostram que a vinícola Miolo estabelece 
estratégias proativas e faz uso de habilidades de empreendedorismo institucional de forma 
intensa. A participação do Miolo no desenvolvimento de associações e no processo de de-
signação da indicação geográfica, que foram bem sucedidas para estruturar a vitivinicultu-
ra da Serra Gaúcha, está se mostrando importante para a legitimação da marca Campanha 
Gaúcha, em âmbito regional, nacional e internacional, como produtora de vinhos finos. 

Concernente às limitações do estudo, além de ser um estudo de caso, esclarece-se que os 
resultados estão limitados às percepções subjetivas da entrevistada. Isso porque, embora 
a entrevista tenha ocorrido em profundidade, foi realizada em corte transversal. 
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RESUMO: Influenciado pelo desejo de tornar as organizações mais competitivas, a busca pelo 
conhecimento da relação indivíduo-organização vem recebendo, cada vez mais, importância nos 
estudos que envolvem os Valores Relativos ao Trabalho e o Comprometimento Organizacional. 
O objetivo desta pesquisa foi investigar a interferência dos valores relativos ao trabalho sobre o 
comprometimento organizacional entre os empregados de um resort internacional no Nordeste 
brasileiro, oferecendo subsídios para o entendimento da relação entre os construtos e, com isso, 
oferecendo artifícios para a obtenção de seus comprometimentos. O estudo foi caracterizado 
como descritivo e explicativo, com técnicas inferenciais de análise estatística. Foram aplicados 
questionários, com escala do Comprometimento Organizacional, desenvolvido por Meyer e Allen 
(1991). Os resultados demonstraram a relação entre a realização no trabalho e o comprome-
timento afetivo e normativo; o prestígio com o comprometimento instrumental e normativo; e, 
também, a estabilidade com influência negativa com o comprometimento normativo. Por fim, as 
constatações permitiram identificar que três dos quatro valores relativos ao trabalho se apresen-
taram como antecedentes ao comprometimento organizacional, apresentando as relações entre 
os construtos, a fim de compreender e atuar nas consequências geradas pela visão dos pesqui-
sados sobre o tema em questão.

Palavras chave: Valores Relativos ao Trabalho. Comprometimento Organizacional. Escala.

STATISTICAL ANALYSIS OF RELATIVE VALUES TO 
WORK AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

ABSTRACT: Influenced by the desire to become the most competitive organization, the search for 
knowledge of the individual-organization relationship has been getting more and more important 
in studies involving the Securities Relating to Work and Organizational Commitment. The objec-
tive of this research was to investigate the interference of amounts related to work on the organi-
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zational commitment among employees of an international resort in northeastern Brazil, offering 
subsidies for the understanding of the relationship between the constructs and thus, providing 
devices to obtain their commitment. The study was characterized as descriptive and explanatory, 
with inferential statistical analysis techniques. Questionnaires were applied to scale the Organi-
zational Commitment, developed by Meyer and Allen (1991). The results showed the relationship 
between achievement at work and the affective and normative commitment; the prestige with the 
instrumental and normative commitment; and also stability with negative influence with the nor-
mative commitment. Finally, the findings have identified that three in four values   relating to work 
performed as antecedents to organizational commitment, showing the relationships between the 
constructs in order to understand the consequences generated by the vision of respondents about 
the issues in question.

 Keywords: Work-Related Values. Organizational Commitment.Schedule.

1. INTRODUÇÃO
Em meio às organizações, percebe-se que o desejo de reter e conquistar funcionários com-
prometidos é tão grande, quanto a preocupação em manter a empresa ativa no mercado, já 
que empregados comprometidos tendem a contribuir, diretamente, com os resultados da 
organização, apresentando mais interesse em reduzir os custos, alcançar metas, ter bons 
desempenhos, entre outros objetivos (HINKIN; TRACEY, 2000; SOLINGER; OLFFEN; ROE, 
2008; GÓES, 2006).

Os Valores Relativos ao Trabalho são meios justificativos dos motivos que levam os indiví-
duos a trabalhar, por isso, passaram a ser assunto discutido nos estudos organizacionais 
(ESTIVALETE; LOBLER; VISENTINI; ANDRADE, 2009). Nessa perspectiva, os Valores Re-
lativos ao Trabalho tendem a influenciar no tipo de comprometimento do indivíduo com a 
organização em que atua, já que o sentido atribuído ao trabalho, pelo colaborador, pode 
influenciar e refletir no seu comportamento dentro da empresa (PINHO, 2009).

No rol das atitudes da organização, vem sendo dada atenção ao construto do Comprometi-
mento Organizacional, relacionando-o com características favoráveis, tanto para a organi-
zação quanto para o trabalhador, seja no setor público, seja no privado (LYONS; DUXBURY; 
HIGGINS, 2006). Esse tema vem sendo relevante, ao se observar se as relações entre o 
trabalhador e a organização são consideradas fonte de vantagem competitiva, uma vez que 
funcionários comprometidos tendem a se sentir responsáveis, trabalhando de forma mais 
motivada, o que influencia no desempenho do funcionário e, consequentemente, no da 
organização (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2005; MEDEIROS; ALBUQUERQUE; SIQUEIRA; 
MARQUES, 2003; MEDEIROS, C. A. F.; ALBUQUERQUE, L.G. DE; SIQUEIRA,M.; MARQUES, 
2003; MONDAY; PORTER ; STEERS, 1979;1982).

Assim, Bastos, Pinho e Costa (1995) referem que a subjetividade do valor do trabalho pode 
estar vinculada a uma estrutura cognitiva que se reflete nas percepções, avaliações e no 
comportamento dos indivíduos no trabalho. Nessa perspectiva, como o comprometimento 
reflete no comportamento do indivíduo para com a organização e a subjetividade dos Va-
lores Relativos ao Trabalho pode estar vinculada a esse comportamento, entende-se que 
o valor do trabalho pode interferir, diretamente, no Comprometimento Organizacional do 
indivíduo (SCHEIBE, 2007).

Os novos conceitos acerca do trabalho, na contemporaneidade, fazem observar questões 
voltadas para as experiências, tanto do trabalho quanto do trabalhador, refletindo-se no in-
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teresse pela sua investigação. Com isso, torna-se importante, após essas grandes mudan-
ças, entender quais são os valores que envolvem os profissionais contemporâneos, assim 
como o comprometimento presente entre eles em relação à empresa (ESTEVES, 2008). 

O turismo contribui, diretamente, com a economia de um país, por isso, torna-se uma 
área de fundamental estudo. A hotelaria, por sua vez, é ponto-chave da atividade turística 
e, por isso, não pode ser dada menos importância a ela. O setor hoteleiro, devido às suas 
características organizacionais de prestação de serviço intensivo, necessita de mão de obra 
qualificada e comprometida com a organização. Para isso, faz-se necessário um conjunto 
de características organizacionais que consigam promover o comprometimento desses 
funcionários (BARRETO, 2011). Nessa perspectiva, o referido autor fala sobre a intangibi-
lidade do setor, com serviços imediatos, o que torna necessária uma maior autonomia dos 
funcionários da operação, que precisam ser estimulados pelos seus gestores, haja vista 
serem responsáveis pelos resultados diretos.

Diante desse cenário, objetiva-se discutir a visão dos trabalhadores de um Resort no Nor-
deste brasileiro, no que concerne aos Valores Relativos ao Trabalho e ao Comprometimen-
to Organizacional, buscando responder ao seguinte: de que maneira os Valores Relativos 
ao Trabalho interferem no Comprometimento Organizacional de funcionários de um resort 
do Nordeste brasileiro?

Para isso, o estudo traçou o perfil sociodemográfico dos pesquisados, avaliou a visão dos 
funcionários quanto aos índices dos Valores Relativos ao Trabalho e quanto às dimensões 
do Comprometimento Organizacional, além de ter verificado se há relação entre os diferen-
tes perfis sociodemográficos com o Comprometimento Organizacional e os Valores Relati-
vos ao Trabalho e, por fim, estabeleceu as relações entre os dois construtos pesquisados. 

2. ASPECTOS TEÓRICOS
O trabalho é um ponto essencial para determinação do conforto e da satisfação do indivíduo, 
o que o torna um espaço propício a diversas possibilidades de estudos e agrupamentos de 
variáveis: desempenho, carreira, entrincheiramento e comprometimento (WAGNER; HOL-
LENSECK, 1999; MEDEIROS; ENDERS,1997; RODRIGUES, 2009; PINTO, 2011). Além dis-
so, segundo Cattani e Holzmann (2011), nada é tão mutável quanto o sistema do trabalho. 

2.1. VALORES E SIGNIFICADOS 
ATRIBUÍDOS AO TRABALHO
Na busca do entendimento acerca dos vínculos organizacionais envolvidos pelos valores 
relativos ao trabalho e ao comprometimento organizacional, faz-se necessário compreen-
der os sentidos atribuídos ao trabalho por parte do empregado (PORTO E TAMAYO, 2003; 
RAMALHO, 2008; ALBERTON, 2008). Os temas voltados aos significados e valores são di-
versificados na literatura, pelas áreas do conhecimento e pelos autores, de tal maneira que 
o termo “significado do trabalho” é a representação social que o exercício da função tem 
para o trabalhador, de forma individual; para o grupo, na organização; e para a sociedade 
(MENEZES, 2009; FONSECA; BASTOS, 2002).
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Foi Rokeach (1981) um dos primeiros pesquisadores a medir valor, através dos testes 
VALS e LOV. Segundo o autor, os valores estão associados ao modo de conduta, e, à 
medida que são internalizados pelos indivíduos, restam responsáveis pela condução das 
ações, guiadas por um padrão ou critério, que conduz as atitudes e os comportamentos 
diante de objetos e situações. Os valores possuem duas características importantes: uma, 
estão voltados a um contexto geral da vida do indivíduo, nesse caso, trata-se de um con-
texto abstrato dos valores; e a outra, estão voltados a contextos bem específicos, como 
religião, trabalho e família, nesse caso, referem-se a valores diários, vivenciados no dia a 
dia (GUIMARÂES-BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005). 

Os valores motivam e orientam os indivíduos às ações adequadas, servindo de critério de 
avaliação das ações, assim como ordenando as prioridades individuais (ROS; SCHWARTZ; 
SURKISS,1999). No Brasil, o significado do trabalho é caracterizado pela necessidade de 
sobrevivência, e esse é o ponto-chave para distinguir a pesquisa desenvolvida no país da-
quelas realizadas em países desenvolvidos (TAMAYO, 1994; BORGES, 1996; GOES, 2006). 
Na literatura, percebe-se que o termo “sentido” apresenta uma definição semelhante ao de 
“significado”; o sentido, em relação ao trabalho, é estudado em diferentes áreas e a partir 
de diferentes visões, sendo percebida uma preocupação com esse tema, na atualidade, de-
vido às várias mudanças nas relações de trabalho (CANÇADO; GENELHU; MORAES, 2007). 
Para que o trabalho promova sentido ao indivíduo, ele precisa ter utilidade social, assim 
sendo, trata-se de uma visão não mais individual e, sim, de conjunto (TOLFO; PICCININI, 
2007; ALBERTON, 2008).

Para atender às pesquisas de medição dos valores relativos ao trabalho, de modo a envol-
ver a população brasileira com níveis de instrução mais elevados, Porto e Tamayo (2003) 
desenvolveram a EVT1. Essa escala envolve procedimentos empíricos embasados na teoria 
de valores de Schwartz (1992); foi desenvolvida através de entrevistas, aplicação de ques-
tionários com uma pergunta aberta e utilização de instrumentos validados, em pesquisa 
realizada com estudantes universitários e trabalhadores. Confirmou-se, pela EVT, que o 
modelo proposto por Ros, Schwartz e Surkiss (1999) é compatível com a realidade bra-
sileira. Relacionaram-se os valores relativos ao trabalho com os valores gerais, assim, os 
quatro fatores representam: estabilidade2; realização profissional ou no trabalho3; relações 
sociais4 e contribuição na sociedade por meio do trabalho5.

2.2. COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL
Fazendo-se referência ao comprometimento como um construto relacionado ao meio or-
ganizacional, o termo é tratado pela Psicologia ou pela Administração através de inúmeros 
conceitos e pesquisas (BORGES-ANDRADE; CAMESCHI; XAVIER, 1990; MEYER; ALLEN, 
1997). A mensuração desse construto sempre promoveu a necessidade de grandes esfor-
ços em prol do diagnóstico relacionado ao comprometimento organizacional dos indivídu-
os (GUIMARÃES-BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005). Os vínculos entre o indivíduo e a 
organização são  fundamentais, pois determinam e influenciam as atitudes e os compor-
tamentos dos indivíduos nas organizações (SILVA, 2008; RODRIGUES, 2009). À medida 

1 Escala de Valores Relativos ao Trabalho.
2 Busca pela segurança, possibilitando o suprimento das necessidades pessoais, em termos materiais.
3 Busca da autonomia e realização pessoal e profi ssional, reconhecimento.
4 Busca do relacionamento interpessoal.
5 Que são prestígio, busca de infl uência, sucesso profi ssional e autoridade no trabalho.
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que o empregado compreende os objetivos da organização e se identifica com eles, ocorre 
o vínculo, promovendo-se, assim, um melhor ambiente organizacional e a busca por me-
lhores resultados (COSTA; BASTOS, 2000). O estudo do comprometimento organizacional 
tem o objetivo de compreender o vínculo que une o indivíduo à organização (BARROS, 
2007). 

Para alguns autores, como Mowday (1998), em confirmação com a ideia de Davenport 
(2001), o comprometimento não se reflete, apenas, como um tipo de lealdade passiva, 
ou seja, os funcionários se envolvem, ativamente, em prol do benefício organizacional, 
pois, quando comprometido o empregado, seu relacionamento para com a organização 
se reflete no interesse não só por benefício pessoal, mas, também, por desenvolvimento 
organizacional, acontecendo, inevitavelmente, a vantagem competitiva das organizações 
(WAGNER; HOLLENBECK, 1999). O trabalhador se sente recompensado pela organização 
e a sua saída implicaria sacrifícios significativos, de caráter social, econômico ou psicoló-
gico. Medeiros e Enders (1997) acrescentam que o comprometimento instrumental se dá, 
muito mais, através de uma necessidade e da visualização de pouca opção no mercado, 
do que com base no desejo de permanecer fazendo parte da organização, dispondo-se a 
empenhar-se em prol dela. 

Estudos mais recentes demonstram que a dimensão instrumental não resulta em corre-
lações satisfatórias com o comprometimento, o que coloca em questão a validade dessa 
base. O comprometimento instrumental se mostra menos representativo, o que contribui 
para a discussão em torno desse construto. Assim sendo, levando em consideração a hipó-
tese de que a base afetiva sobrepõe à normativa e que a base instrumental não correlaciona 
o comprometimento, apenas a base afetiva permanece válida e comprovada para a escala 
do comprometimento, voltando-se à ideia da unidimensionalidade do construto, como for-
ma de superação das dificuldades conceituais e de aferição dele (SIQUEIRA, 2001; LEE; 
CHULGUEN, 2005; REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; SOLINGER; OLFFEN;  ROE, 2008; RAMA-
LHO, 2008; CARVALHO; ALVES; PEIXOTO; BASTOS, 2011; FERREIRA, 2011).

Apesar de a maioria das pesquisas não conseguirem correlacionar, empiricamente, o com-
prometimento com o desempenho organizacional, como relata Mowday (1998), a relação 
parece óbvia, já que, nas pesquisas de comprometimento em geral e nas organizações, os 
pesquisadores justificam seus estudos em função dessa relação e os gestores tendem a 
promover meios para elevar os níveis de comprometimento com a intenção de melhorar o 
desempenho organizacional (ARCINIEGA; GONZÁLEZ, 2006). O entrelace encontrado entre 
o comprometimento organizacional e o comportamento dos indivíduos na organização é 
constante, haja vista que, em alguns estudos, percebe-se um misto de interpretações nes-
ses dois campos de pesquisa (MORAES; GODOI; BATISTA, 2005; JARAMILLOA; MULKIB; 
MARSHALLC, 2005; MOYNIHAN; PANDEY, 2007).

Dentro da perspectiva de compreensão das características organizacionais através dos 
antecedentes ao comprometimento, acredita-se que, para entender o nível de comprome-
timento dos empregados de uma empresa, faz-se necessário, primeiramente, conhecer 
o sistema de recursos humanos dela. Algumas práticas organizacionais de recursos hu-
manos podem interferir no comprometimento, como os processos de seleção, reconhe-
cimento e recompensa, treinamento e qualificação; estes últimos, treinamento e carreira, 
estimulam o comprometimento (MEYER; ALLEN, 1997; BANDEIRA, MARQUES; VEIGA, 
2000; MENEZES; BASTOS, 2011).
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O comprometimento é gerado através de um elo entre indivíduo e organização, de caráter 
emocional ou intelectual, que faz com que o indivíduo aceite as metas pré-estabelecidas 
e a direção que a organização deseja seguir (RAYTON, 2006; SILVA, 2008). O compro-
metimento ocorre como resultado das transações entre os indivíduos e a organização, 
também da troca entre o investimento que o empregado faz e o benefício proposto pela 
organização, conhecido como RICH6. “Quando os pesquisadores estudam os dois, eles 
observam que baixos níveis de um (comprometimento) tendem a elevar a rotatividade, ao 
passo que a escassez do outro (envolvimento) está ligada mais ao elevado absenteísmo” 
(DAVENPORT, 2001, p.40-41).

Tamayo et al. (2001) pesquisaram a relação entre o comprometimento afetivo e os valores 
considerados pessoais, embasados na teoria de Schwartz (1992), tratada anteriormente. 
Nessa perspectiva, o comprometimento é motivado por um conjunto de elementos que 
norteiam a vida dos indivíduos, orientando seus comportamentos (ANTUNES; PINHEIRO, 
1999; HESLIN, 2005).

Além dos enfoques normativo, afetivo e instrumental, tem-se o enfoque comportamental, 
que se trata do interesse do trabalhador em conciliar e harmonizar seu comportamento e 
suas atitudes (KUVAAS, 2006; JOINER; BAKALIS, 2006). Assim, ao longo dos estudos do 
comprometimento, é observada a relação estreita deste com o comportamento do indiví-
duo, que pode influenciar diversos fatores na organização, desde assiduidade, busca dos 
resultados até compromisso com a organização; e esse comportamento tem influência, 
também, na percepção do indivíduo em relação ao trabalho (HUANG; LAWLER; LEI; YI, 
2007; SOUZA, 2012).

É nesse contexto que esta pesquisa une os construtos comprometimento organizacional e 
valores relativos ao trabalho. Para essa análise, serão referenciados, como base de estudo, 
os autores Meyer e Allen (1991), com sua visão tridimensional do comprometimento, e os 
aspectos referentes aos valores relativos ao trabalho de Porto e Tamayo (2003), com sua 
visão voltada para as quatro dimensões do estudo.

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa empreende uma investigação, que congregou o uso de técnicas quantitativas 
com a utilização de dados estatísticos. Essa escolha baseia-se no pressuposto de que esse 
tipo de abordagem permite um entendimento mais claro acerca dos construtos Compro-
metimento e Valores Relativos ao Trabalho.

O estudo se caracteriza como descritivo, estratégia geral de pesquisa escolhida para a 
investigação aqui apresentada, na qual, descrevem-se as características ou funções do 
mercado. Além de descritivo, o estudo é caracterizado como explicativo, pois interpreta 
fatos e determina os fatores que influenciam em sua ocorrência.  Com isso, permite uma 
análise mais complexa da realidade. Como estratégia da pesquisa, optou-se pelo estudo de 
caso, que, segundo Yin (2001), permite analisar diversas situações e promove a obtenção 
de mais informações, caso seja necessário, pois possibilita retornar à fonte de informação 
do caso em estudo.

6 Retorno do Investimento do Capital Humano.
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A intenção inicial desta pesquisa era de não utilização de amostra, tratando-se, portanto, 
de um censo com os 300 funcionários da organização em questão. Segundo Bolfarine e 
Bussab (2005), em censo se pesquisa toda a população em questão, em amostra, apenas 
uma parte dela. Porém, devido à ausência de alguns funcionários no momento da pesquisa 
(férias, afastamentos, compensações e afins), foram distribuídos 280 questionários. Dos 
questionários distribuídos, 212 retornaram à pesquisadora, representando 76% de uma 
amostragem não probabilística, e resultando em uma amostra composta por 182 aceitos. 

Para a coleta de dados, foram utilizados instrumentos validados, além de um questioná-
rio sócio-demográfico. Os participantes foram convidados, por setores, a comparecerem 
a uma determinada sala, no período de uma a três semanas, para que a pesquisa fosse 
explicada e os instrumentos aplicados. Dos que compareceram, a maioria respondeu às 
questões no mesmo momento, outros solicitaram levar os questionários e devolvê-los 
posteriormente, por motivos diversos, ocasionando, assim, o não retorno de alguns. A fim 
de verificar os quatro fatores dos Valores Relativos ao Trabalho: Realização Profissional 
ou no Trabalho, Estabilidade, Relações Sociais e Prestígio, foi utilizada a EVT, validada por 
Porto e Tamayo (2003). Essa escala possui 45 itens divididos para os quatro fatores em 
questão, cujos itens são respondidos de acordo com uma escala de intensidade de cinco 
pontos, variando de 1 (nada importante) até 5 (extremamente importante). 

Para medir o Comprometimento Organizacional, foi utilizado o questionário das escalas de 
Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen (1991), validado no Brasil por Medei-
ros e Enders (1997). O questionário é composto de 18 itens, respondidos de acordo com 
uma escala de intensidade de cinco pontos, em que 1 representa o Discordo e o 5 o Con-
cordo Plenamente. Com a aplicação dessas questões, pretendeu-se desenvolver um estudo 
que viesse a correlacionar os construtos propostos, a fim de que fosse possível analisar a 
interferência em ambos os temas, Comprometimento Organizacional e Valores Relativos 
ao Trabalho, além das suas relações com as variáveis sociodemográficas.

4. RESULTADOS 
Inicialmente, analisando, descritivamente, as médias relacionadas à caracterização dos 
Valores Relativos ao Trabalho, conforme modelo proposto por Porto e Tamayo (2003), 
observou-se que a maior média encontrada foi para o fator Realização no Trabalho: 4,179. 
Em seguida, teve-se o fator Estabilidade, com 4,171; seguido do fator Relações Sociais, 
com média de 4,025; e, por fim, do fator Prestígio, com 3,156. Este último apresentou a 
maior dispersão dos dados, em relação à média, com um desvio padrão 0,731; seguido por 
Estabilidade (0,613); Relações Sociais (0,594); e Realização no Trabalho, que apresentou 
a maior média e o menor desvio padrão: 0,550, mostrando certa coerência com a teoria 
(COSTA; BASTOS, 2000). Os resultados foram similares aos das pesquisas de Esteves 
(2008) e de Góes (2006); vê-se, pois, que, nos diferentes universos pesquisados, a ordem 
das naturezas da importância atribuída pelos trabalhadores ao trabalho é similar, mostran-
do uma conformidade nos resultados.

Assim, questões, como obter posição de destaque, ter fama, status, notoriedade, seguir 
profissão da família, competitividade, não foram importantes para esse grupo de estudo, 
haja vista ter-se encontrado para o fator Prestígio a menor média, corroborando a pesquisa 
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de Estivalete, Lobler, Visentini e Andrade (2009). Pode-se interpretar que, no que se refere 
ao resort estudado, por se tratar de uma equipe operacional, cuja maioria está inserida no 
nível de instrução segundo grau, esse grupo não tem ambição pelos componentes que en-
volvem o prestígio. Percebeu-se, inclusive, no momento de preenchimento dos questioná-
rios, que eles consideraram que algumas questões, como “supervisionar outras pessoas” 
e “competir com colegas de trabalho para alcançar as metas profissionais”, são situações 
agressivas, em relação às quais demonstraram não ter ambição. 

4.1. ESCALA DE COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL
Analisando, descritivamente, as médias relacionadas à caracterização do Comprometimento 
Organizacional, conforme o modelo proposto por Meyer e Allen (1991), observou-se que a 
maior média encontrada foi no Comprometimento Afetivo (3,636); em seguida, o Compro-
metimento Normativo (3,489); e o Comprometimento Instrumental (2,980). O Comprometi-
mento Afetivo apresentou a maior média e o menor desvio padrão (0,630). Já o Instrumen-
tal apresentou um desvio padrão de 0,696; e o Comprometimento normativo teve a maior 
dispersão dos dados em relação à média, com desvio padrão de 0,729. Tais envolvimentos 
existem e, anteriormente, já foram constatados (HUANG; LAWER; LEI, 2007).

O comprometimento afetivo, com a maior média dos resultados, está destacado em outras 
pesquisas sobre comprometimento, nos diferentes universos pesquisados (FERREIRA, 
2011; MEDEIROS, 2003). Para este estudo, como se trata de uma empresa hoteleira, é 
um resultado importante, tendo em vista que, no estudo de Medeiros (2003), o compro-
metimento afetivo é apresentado como um influenciador positivo para o desempenho da 
hotelaria. Segundo o autor, essa influência é reflexo da internalização dos valores e do 
sentimento de fazer parte, já a dimensão instrumental age de forma negativa no desem-
penho da hotelaria. Esses resultados - o comprometimento afetivo com a maior média e o 
instrumental com a menor - tendem a gerar consequências positivas para a empresa.

Além disso, o comprometimento afetivo e o normativo encontram-se, em diversas pesqui-
sas, com médias próximas. Há autores, como Ko, Price e Mueller (1997 apud MEDEIROS, 
2003), que acreditam que as dimensões do comprometimento se dividem em duas: uma 
trata do afetivo e do normativo juntos; a outra, do instrumental – restando demonstrada a 
proximidade entre as duas primeiras dimensões, apresentadas em suas médias nesta pes-
quisa. Autores, como Rodrigues e Bastos (2011), consideram uma possível sobreposição 
entre as dimensões afetiva e normativa, apresentada no modelo de Meyer e Allen (1991), 
também proposta por Magalhães (2008). Em concordância com os estudos de Ferreira 
(2011) e Rego, Cunha e Souto (2007), neste, o comprometimento afetivo está presente 
com a maior média, sendo seguido pelo normativo, com a segunda maior média, e, por 
fim, pelo comprometimento instrumental.

4.2. RELAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
COM OS CONSTRUTOS
Nesta fase da pesquisa, buscou-se analisar a interferência do perfil sócio-demográfico 
dos pesquisados em relação aos valores Relativos ao Trabalho e ao Comprometimento 
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Organizacional. Percebeu-se que o único fator que demonstrou ter associação com alguma 
das variáveis sociodemográficas foi o dos Valores Relativos ao Trabalho com o Nível de 
Instrução, apesar de que a relação resultou em um p=0,0482, que faz da relação não tão 
representativa. Os demais perfis apresentaram p>0,05, o que descarta a relação, já que 
está sendo utilizado um nível de confiança de 95%.

O teste de hipóteses Qui-Quadrado teve um nível de confiança de 95% (alfa=5%), com 6 

graus de liberdade, e apresentou uma estatística Tabelada de ( 2
tabc = 16,919). Assim, os 

participantes da pesquisa que possuem segundo grau tendem a ser caracterizados no per-
fil Estabilidade, 47,06%; aqueles que possuem nível superior ficaram bem divididos, com 
leve inclinação para a Realização no trabalho (43,64%); seguida da estabilidade (41,82%). 
Os pós-graduados apresentaram a tendência à estabilidade, 57,14% deles; e os demais, 
42,86%, à Realização no trabalho. Os que possuem o nível de instrução primeiro grau se 
mostraram mais tendenciosos para a Estabilidade e as Relações sociais, 38,89% em am-
bos os casos. 

Para complementar a informação, aplicou-se o teste de coeficiente de contingência, com 
o intuito de analisar o grau de relação entre o Nível de Instrução e os Valores Relativos ao 
Trabalho. Assim, obteve-se o valor de 0,2925, ou seja, a relação é moderada, considerando-
-se a contingência máxima de 0,87. Apesar de alguns estudos, como o de Ferreira (2011), 
analisarem que o gênero feminino tem uma maior tendência ao comprometimento afetivo 
do que o gênero masculino, este estudo não apresentou representatividade do gênero nem 
com o comprometimento nem com os Valores Relativos ao Trabalho. 

O resultado em relação a esse objetivo não foi compatível com os das pesquisas na área, 
entretanto, acredita-se que o nível de instrução e outros valores influenciam na forma como 
o indivíduo vê o trabalho. Em outras palavras, pessoas de níveis de instrução diferentes 
bem como de famílias diferentes tendem a possuir visões diversas acerca de o que o tra-
balho representa.

4.3. AS RELAÇÕES ENTRE OS FATORES DOS 
VALORES RELATIVOS AO TRABALHO E AS 
DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO 
Estatisticamente, objetiva-se, aqui, identificar se e quais fatores dos Valores Relativos ao 
Trabalho (Estabilidade, Prestígio, Relações Sociais e Realização no Trabalho) considerados 
variáveis independentes interferem nas variáveis dependentes, sendo estes relacionados 
às dimensões do Comprometimento Organizacional (Afetivo, Normativo e Instrumental).  
Para isso, realizou-se uma análise de regressão linear simples, com o intuito de, através 
de uma reta de regressão, para cada Perfil de Comprometimento Organizacional, saber 
qual(is) dos índices de Valores Relativos ao Trabalho interferem, significativamente, nos 
valores do Comprometimento Organizacional.

Os resultados mostram que a dimensão do Comprometimento Organizacional Afetivo tem 
um R2 ajustado de 0,035 e um valor-p de 0,007 (<0,05), que tornam a regressão signifi-
cativa. Nela, vê-se que o único fator dos Valores Relativos ao Trabalho que influenciou no 
comprometimento foi o da Realização no Trabalho, que apresenta uma relação positiva de 
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0,229. Assim, a cada unidade acrescida na Realização no Trabalho, o indivíduo tem um 
acréscimo de 0,229 na dimensão Afetiva.

O fato de o funcionário buscar a autonomia e a realização pessoal e profissional agregadas 
ao reconhecimento, como proposto por Ros, Schwart e Surkiss (1999) para a definição do 
fator Realização no Trabalho, explica-se, neste estudo, por uma relação com o Comprome-
timento Afetivo, ou seja, pela aceitação do funcionário em relação aos valores da empresa 
e pelo desejo de permanecer nela, referidos por Meyer e Allen (1991). Pode-se, assim, 
explicar que, se o funcionário se sente realizado e reconhecido pela organização, ele terá 
um sentimento de afetividade em relação a ela.

Na regressão realizada com a dimensão Comprometimento Organizacional Instrumental, 
obteve-se um R2 de 0,078 e um valor-p de 0,000 (<0,05), que tornam a regressão signifi-
cativa. Nela, vê-se que o fator Prestígio é o único, entre os Valores Relativos ao Trabalho, 
que influencia, positivamente, no Comprometimento Instrumental, com um coeficiente de 
0,265, representando que, a cada unidade acrescida do índice Prestígio, o indivíduo tem 
um acréscimo de 0,265 no Comprometimento Instrumental. 

Na pesquisa de Góes (2006), foi elaborada a hipótese 2, de que, quanto maior o fator 
Prestígio, maior o Comprometimento Instrumental, e essa hipótese foi confirmada. Con-
siderando o Prestígio como a busca por influência, status e sucesso profissional, como 
apresentado por Ros, Schwart e Surkiss(1999), é bem aceitável a relação desse fator com 
o Comprometimento Instrumental, já que essa dimensão representa a preocupação pela 
permanência, decorrente do receio de sofrer prejuízos e não identificar possibilidades 
fora da organização (MEYER; ALLEN, 1991). Logo, trata-se de uma preocupação bem 
como de uma relação pessoal, intrínseca, de imagem e sobrevivência do indivíduo com 
sua posição profissional.

Ao aplicar a regressão no Comprometimento Normativo, obteve-se como resultados 
um R2 ajustado de 0,141 e um valor-p de 0,000 (<0,05), que tornam a regressão sig-
nificativa. Verificou-se que os fatores Realização no Trabalho, Prestígio e Estabilidade 
influenciam na dimensão do Comprometimento Organizacional Normativo: Realização 
no Trabalho e Prestígio influenciam positivamente, com coeficientes 0,465 e 0,278, 
respectivamente, entretanto, a Estabilidade influencia negativamente, com coeficiente 
-0,406. Demonstrando, assim, evidências com o que a teoria apresenta (CARVALHO; 
ALVES; PEIXOTO; BASTOS, 2011).

A busca por autonomia e reconhecimento, característicos da Realização no Trabalho, e o 
desejo por sucesso, autoridade e influência, característicos do Prestígio, refletiram, po-
sitivamente, na dimensão do Comprometimento Normativo, que representa o desejo de 
permanecer na organização pelo sentimento de obrigação e dever moral, como definido 
por Meyer e Allen (1991). Pode-se, assim, explicar que o conjunto de características que 
envolvem os dois fatores dos Valores Relativos ao Trabalho apresentados nessa relação 
causa um efeito de compromisso com a empresa, no sentido de obrigação e agradecimen-
to pelo posicionamento do empregado na organização. 

Em contrapartida, o desejo pela segurança no suprimento dos bens materiais e pessoais, 
os quais são definidos por Ros, Schwart e Surkiss(1999) como características da Estabi-
lidade, mostrou relação negativa com a dimensão normativa do comprometimento, repre-
sentando que a busca pelas condições financeiras e pessoais é inversa ao desejo de perma-
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necer na empresa por uma questão apenas de obrigação. Assim, o funcionário com forte 
tendência à Estabilidade pode deixar a empresa, se considerar esta uma atitude necessária 
para a manutenção das suas necessidades (CANÇADO; GENELHU; MORAES, 2007). 

Em Góes (2006), o índice Prestígio resultou em relação positiva com o Comprometimento 
Afetivo e Normativo, corroborando esta pesquisa. Ainda em Góes (2006), o fator Estabili-
dade teve relação negativa com os comprometimentos supracitados, em consonância com 
o verificado nesta pesquisa.

Outras pesquisas utilizaram medidas diferentes para os mesmos temas em questão, po-
rém, o significado é similar, com alterações, apenas, de nomenclatura. Tamayo et al. (2001) 
obtiveram a relação do Comprometimento Afetivo com o valor pessoal de poder, o que, em 
se tratando do modelo EVT, estaria de acordo com o Prestígio. Apesar de esta pesquisa não 
ter corroborado essa afirmativa, pois resultou na relação da Realização Profissional ou no 
Trabalho com o Comprometimento Afetivo, entende-se que o indivíduo que possui o perfil 
voltado à Realização Profissional ou no Trabalho, em que busca a autonomia e a realização 
pessoal e profissional, além do reconhecimento, como citado por Ros, Schwart e Surkiss 
(1999), apresenta-se tendencioso ao perfil do Comprometimento Afetivo. A autonomia já 
havia sido citada em sua pesquisa com docentes, como fator estimulante ao comprome-
timento. Os autores colocam, também, como antecedentes do Comprometimento Afetivo 
as características, experiências e o papel do indivíduo no trabalho, podendo-se, assim, 
verificar a realização profissional e pessoal nesse contexto.

Assim, os resultados mostraram que o índice Relações Sociais não teve relação, nem po-
sitiva nem negativa, com qualquer tipo de comprometimento. Isso é corroborado por Góes 
(2006, p. 53), que observou essa questão complementando: “O fato de o indivíduo buscar 
relações sociais positivas no trabalho e contribuição positiva para a sociedade por meio do 
trabalho, se refere ao trabalho propriamente dito e não ao local onde este trabalho é reali-
zado”. Assim, entende-se que as Relações Sociais representam a visão que o indivíduo tem 
do trabalho em si, não sendo o indivíduo influenciado pela empresa e, consequentemente, 
não influenciando a forma segundo a qual ele se compromete com ela.

5. CONCLUSÃO
Ao investigar a interferência dos valores relativos ao trabalho sobre o comprometimento 
organizacional entre os funcionários de um resort do Nordeste brasileiro, foram discutidos 
os dois construtos no ambiente pesquisado para, assim, relacioná-los. Tanto os valores 
relativos ao trabalho quanto o comprometimento organizacional apresentam estudos e 
conceitos que caracterizam a forma como o indivíduo se comporta e se relaciona diante da 
organização, podendo resultar em consequências positivas ou negativas para esta, influen-
ciadas pelos que fazem parte dela.

Verificou-se que, na caracterização dos valores relativos ao trabalho entre os pesquisados 
neste estudo, a realização no trabalho teve mais destaque dentre os pesquisados, mostran-
do que o grupo em questão valoriza a autonomia, busca a realização pessoal e profissional, 
além do reconhecimento. Em segundo lugar, restou destacada a estabilidade, seguida das 
relações sociais e, por fim, com menor intensidade, encontrou-se o prestígio, que não 
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apresentou importância significativa entre os pesquisados, mostrando que à questão do 
poder não foi dada importância por parte do grupo pesquisado.

Ao se caracterizar as dimensões do comprometimento organizacional acerca do modelo 
utilizado, concluiu-se que o grupo pesquisado apresentou predominância do comprome-
timento afetivo, seguido pelo normativo e pelo instrumental. Evidencia-se, assim, que, de 
um modo geral, os funcionários do resort pesquisado apresentam o sentimento de en-
volvimento sentimental com a empresa, mantendo uma relação de afetividade com ela. O 
comprometimento foi seguido pelo normativo, que ficou com valor próximo ao afetivo e, 
por fim, pelo instrumental, com menor intensidade.

O perfil sociodemográfico não apresentou relação significativa com os construtos. Apenas 
o nível de instrução resultou na relação com os valores relativos ao trabalho, evidenciando-
-se que, no grupo pesquisado, o nível de instrução tem interferência no valor que o indiví-
duo dá ao trabalho.

A pesquisa permitiu identificar, no grupo pesquisado, a interferência de três fatores dos va-
lores relativos ao trabalho como antecedentes ao comprometimento organizacional. Iden-
tificou-se a influência positiva da realização no trabalho com o comprometimento afetivo, 
relação coerente com as caracterizações de cada construto, já que esses dois perfis foram 
os predominantes do grupo pesquisado. O prestígio se apresentou como fator de influência 
positiva no perfil do comprometimento instrumental, e ambos se encontraram com menos 
representatividade na caracterização desses funcionários. O comprometimento normativo 
se apresentou de forma a ser influenciado por três fatores dos valores relativos ao trabalho, 
tendo relação positiva com os fatores realização no trabalho e prestígio e relação negativa 
com a estabilidade.

Tendo em vista a complexidade da administração de pessoal nas empresas hoteleiras – em 
que são característicos a rotatividade e o absenteísmo em grande escala, devido ao estilo 
de trabalho contínuo, como previamente discutido nesta pesquisa, faz-se necessário que 
os resultados ora encontrados apresentem uma contribuição para o resort pesquisado, 
possibilitando um melhor conhecimento acerca do perfil e dos valores representados entre 
seus funcionários no que tange ao trabalho. Isso pode servir de diferencial competitivo, 
principalmente, para um melhor aproveitamento de pessoal na grande movimentação ho-
teleira que ocorrerá em breve com os megaeventos esportivos marcados para acontecer no 
Brasil. Recomenda-se, a partir daí, que as ações e os valores da empresa discutida sejam 
trabalhados para estarem de acordo com o proposto nos valores relativos ao trabalho e, 
com isso, possam promover um maior comprometimento organizacional.

Pesquisas que buscam relacionar os dois temas aqui propostos, além de investigá-los em 
relação ao perfil sócio-demográfico dos entrevistados, ainda são pouco difundidas. Existem 
poucas pesquisas, principalmente no Brasil, que abordam os dois temas como preditores 
e consequentes, demonstrando-se, assim, a importância desta pesquisa para a academia.

Esta pesquisa não pode gerar generalização, já que se trata de um estudo de caso e, com isso, 
os resultados voltam-se ao ambiente pesquisado. Porém, a proposta dela pode ser expandi-
da, tomando-se esta investigação como base para que outras empresas sejam pesquisadas. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo de caso realizado a partir de informações de uma em-
presa específica do setor de energia, caracterizando-se como uma amostra não probabilística e 
propõe o uso aliado do modelo de Análise Dinâmica das Demonstrações, idealizado por Michel 
Fleuriet e do termômetro de Kanitz. O primeiro reclassifica as contas do Balanço Patrimonial em 
Cíclicas, Erráticas e Não Cíclicas, com o intuito de extrair três variáveis, que, combinadas, ana-
lisam a situação financeira sob uma perspectiva dinâmica; e o segundo consiste em um modelo 
realizado através de exame estatístico de dados colhidos de algumas empresas que vieram 
a falir e os relacionando com índices de análise financeira, tendo como finalidade compor um 
instrumento para medir o nível de solvência das empresas. Os dados utilizados, neste estudo, 
foram as demonstrações contábeis da empresa objeto do estudo, referentes ao exercício findo 
em 2012, uma empresa brasileira do setor de energia, sociedade anônima de capital aberto, que 
tem o governo brasileiro como seu maior acionista. Inicialmente, foram aplicados, às demons-
trações contábeis, os dois métodos de previsão de solvência em separado, com a finalidade de 
observar similaridades nos resultados; logo após, foi aplicado o modelo de integração proposto 
neste estudo, em que foi observado o comportamento da situação financeira da empresa; e, fi-
nalmente, houve a avaliação dos resultados obtidos na pesquisa, quanto à situação financeira da 
empresa selecionada. Os achados da pesquisa revelam que a integração dos métodos permite 
uma melhor evidenciação da situação financeira da empresa objeto do estudo e permite uma 
melhor compreensão acerca das eventuais necessidades de financiamento de capital de giro 
das empresas.

Palavras-chave: Necessidade de Capital de Giro. Solvência. Modelo de Fleuriet. Termômetro de 
Kanitz.
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INTEGRATING THERMOMETER OF KANITZ AND MODEL DYNAMIC FLEURIET

ABSTRACT: This article presents a case study based on information from a specific company in 
the energy sector, characterized as non-probability sample and proposes the combined use of 
Dynamic Statement Analysis model, designed by Michel Fleuriet and thermometer Kanitz. The 
first reclassifies the accounts of the Balance Sheet as Cyclic, Cyclic Erratic and not in order to 
extract three variables combined to analyze the financial position in a dynamic perspective and 
the second consists of a model accomplished through statistical examination of data collected 
from some companies that have come to fail and linking them with rates of financial analysis, and 
aims to compose an instrument to measure the level of solvency of companies. The data used in 
the study were the financial statements of the company object of study for the year ended in 2012 
of a Brazilian company in the energy industry, publicly traded corporation, which has the Brazilian 
government as its largest shareholder. Were initially applied to the financial statements, the two 
forecasting methods solvency separately, in order to observe similarities in the results, after the 
integration model proposed in this study, where the behavior of the company’s financial situation 
was observed and was applied. Finally, there was the review of the results obtained in the rese-
arch concerning the financial situation of the selected company. The research findings show that 
the integration of methods allows for better disclosure of the financial situation of the company 
object of study and allows a better understanding of possible financing needs for working capital 
of enterprises. 

Keywords: Need for Working Capital. Solvency. Model Fleuriet. Thermometer Kanitz.

1. INTRODUÇÃO
A análise financeira das empresas se baseia em um exame dos dados extraídos das de-
monstrações contábeis; estas funcionam como canais de informações, com grande fator 
de importância, tanto para o meio externo, formado pelos financiadores, que se preocupam 
com a chamada saúde financeira da empresa, a fim de se precaver sobre a capacidade de 
pagamento da mesma, quanto para o meio interno, como auxílio gerencial na tomada de 
decisão. No estudo da análise financeira de uma empresa, existem índices com intuito de 
medir o nível de solvência desta, que nada mais é do que a capacidade que a empresa tem 
de cumprir seus compromissos correntes com terceiros, além de possuir uma margem 
que garanta a sua continuidade. Entre os índices, os mais usuais são os indicadores de 
liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata, que servem para classifi-
car a capacidade de pagamento da empresa. 

Na busca por um modelo que melhor se equipare à realidade dinâmica das empresas, o 
professor Michel Fleuriet introduziu um método, que consiste na reclassificação das contas 
do Balanço Patrimonial, com intuito de analisar a situação financeira da empresa, sob a 
perspectiva de um modelo dinâmico que avalia a necessidade de capital de giro, que é um 
recurso de grande importância para manter o seu funcionamento no curto prazo. Caso não 
ocorra uma correta preocupação na administração do capital de giro, a empresa poderá 
ser levada a uma situação de insolvência. Outro método de grande importância é o estudo 
realizado por Stephen C. Kanitz, intitulado “Termômetro de Insolvência”; este modelo foi 
realizado através de um exame estatístico de dados colhidos de algumas empresas que 
vieram a falir, relacionando-os com quocientes, tendo como finalidade compor um instru-
mento para medir o nível de solvência das empresas. Através do fator de insolvência, que, 
segundo Kanitz (1978, p. 3), “é um indicador daquilo que pode acontecer em futuro próxi-
mo, caso a empresa não corrija os rumos que está seguindo”, a empresa é classificada em 
estado de “solvência”, “penumbra” ou “insolvência”. 
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Desse modo, este artigo baseou-se na questão de como a integração do uso do Termô-
metro de Kanitz, que mede o nível de insolvência das empresas, com o modelo de análise 
dinâmica de Fleuriet, que foca na necessidade de investimento em capital de giro, pode aju-
dar na análise da saúde financeira da empresa. O objetivo geral da pesquisa foi promover o 
uso integrado de dois métodos de análise financeira como forma de auxiliar o planejamento 
empresarial, tendo como foco específico analisar o uso aliado do Termômetro de Kanitz e 
o Método de Fleuriet, através de aplicação destes nas demonstrações contábeis de uma 
empresa do setor de energia. Esta pesquisa se justifica, pois a análise financeira, através do 
uso dos dois métodos, serve de instrumento para extrair informações das demonstrações 
contábeis, que mostram não apenas a posição econômico-financeira passada e/ou atual da 
empresa, mas, também, os fatores que ajudarão na sua evolução.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A ANÁLISE DA SOLVÊNCIA
O estudo da solvência é realizado através de dados extraídos das demonstrações contábeis 
das empresas; esses dados são utilizados em cálculos de índices e quocientes que geram 
informações úteis tanto para o meio externo, como na tomada de crédito, quanto interna-
mente, através de estratégias que terão como base o comportamento da empresa visualiza-
do pelas informações fornecidas.  A solvência é a capacidade da empresa em honrar suas 
dívidas; quando ocorre a perda dessa capacidade, essa empresa entra no chamado estado 
de insolvência (KANITZ, 1978). Ou seja, os recursos gerados pela sua atividade não estão 
conseguindo suprir suas obrigações correntes, logo, não estão gerando lucro suficiente 
para garantir sua vida futura. 

Um dos principais fatores que pode levar a empresa ao estado de insolvência é o não 
cuidado com o ciclo econômico-financeiro, que é o prazo percorrido entre as entradas 
e as saídas, principalmente no âmbito financeiro, em que se notam as entradas e saídas 
de caixa. Quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa acontecerem antes das entradas 
de caixa, ocorrerá a necessidade permanente de investimento em fundos, para garantir a 
operacionalidade da empresa, fenômeno denominado de Necessidade de Capital de Giro 
(NCG). Segundo Fleuriet (2003), a NCG deve, normalmente, ser financiada por aplicações 
de longo prazo, pois, quando são utilizados recursos de curto prazo para financiá-la, como 
empréstimos bancários, o risco de insolvência aumenta. Dívidas contraídas por empresas 
que estão em uma situação financeira difícil só servem para retardar a insolvência, pois 
não adianta recorrer a capitais de terceiros, se não exisitir um plano de aplicação desses 
recursos com o intuito de obter resultados positivos (KANITZ, 1978).

De acordo com Matarazzo (2010), informações relativas à solvência da empresa são 
atrativas para usuários externos, como os bancos, que se preocupam com a solvência 
de seus clientes para mensurar o valor do crédito dado a estes e até hierarquizar clien-
tes em potencial, levando em consideração a sua capacidade futura, ou negar o crédito, 
ao chegarem à conclusão que a empresa se encontra em um estado de insolvência. 
Internamente, o conhecimento sobre a solvência pode servir como ponto inicial de uma 
política estratégica que melhor se encaixe na dinâmica da empresa; conforme Iudícibus 
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(2009), o acompanhamento de situações passadas ou presentes, se forem analisadas 
corretamente, será um estimador válido do que poderá ocorrer no futuro, desse modo, 
auxiliando no modelo decisório.

Vários são os índices e quocientes utilizados para demonstrar a situação financeira das em-
presas, entre eles, conforme Iudícibus (2009) e Matarazzo (2010): os Índices de Liquidez, 
que, através do confronto dos ativos circulantes e as exigibilidades, procuram demonstrar 
a solidez financeira da organização; os Índices de Rentabilidade, que indicam a lucrativida-
de em relação aos investimentos, isto é, o nível de êxito dos investimentos realizados; os 
Índices de Endividamento, utilizados para demonstrar a participação de terceiros sobre as 
atividades da empresa, mostrando as decisões que envolvem a obtenção e a aplicação dos 
recursos; os Índices de Atividade, que indicam os prazos relativos aos recebimentos, paga-
mentos e à rotação do estoque, ou seja, as ações relativas ao operacional da organização.

De acordo com Correia e Silva (2012), nesses tipos de  análises, não há distinção entre 
recursos, pois as informações são generalizadas; um exemplo é a  análise de liquidez, em 
que não há distinção entre os recursos operacionais e não operacionais , dessa forma, 
não permite verificar a causa da necessidade ou a falta de certo recurso. Com o objetivo 
de aprimorar a análise de empresas propensas à insolvência, foram realizados diversos 
estudos, como, por exemplo, o de Kanitz (1978), Altman (1979), Elizabetsky (1976) e 
Silva (1982), que criaram modelos de previsão de insolvência através da aplicação de  
métodos quantitativos. O estudo realizado por Stephen Charles Kanitz foi um dos pri-
meiros trabalhos sobre previsão de insolvência, realizado no Brasil, utilizando modelos 
estatísticos (MÁRIO, 2002). 

2.2. TERMÔMETRO DE KANITZ
Stephen Charles Kanitz foi o responsável por criar um modelo de análise baseado em 
dados estatísticos, esse modelo, denominado por Kanitz (1978) de “termômetro de insol-
vência” ou “termômetro de Kanitz”, foi elaborado com a finalidade de medir a probabilidade 
de falência das empresas; atuando junto as 500 maiores e melhores empresas brasileiras, 
segundo a revista Exame, em dezembro de 1974, Kanitz analisou, aproximadamente, 5.000 
demonstrações contábeis de empresas brasileiras e, pela experiência que adquiriu ao longo 
de sua carreira, afirma que as pequenas e médias empresas são mais vulneráveis, correndo 
mais riscos de chegarem à insolvência. O estudo foi, principalmente, elaborado através de 
dados quantitativos retirados de algumas empresas que foram à falência, relacionando es-
ses dados com quocientes, inserindo pesos a estes (pesos que foram resultados de análise 
quantitativa realizada na amostra) e somando os resultados obtidos, o que passou a cha-
mar de “fator de insolvência”; esses resultados são avaliados através de grupos de certos 
valores, que mostram se a empresa se encontra em estado de “insolvência”, “penumbra” 
ou “solvência” (REBELLO, 2010), conforme termômetro na Figura 1:
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Figura - 1: Termômetro de solvência
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Fonte: Adaptado de Kanitz (1978)

Não há nada que comprove que seja impossível prever uma falência com total certeza, mas 
é possível identificar empresas que possuam possibilidades maiores de falir em futuro 
próximo. Além disso, o objetivo dos estudos sobre a previsão de insolvência é demonstrar 
que há possibilidade de avaliar o grau de solvência de qualquer empresa, podendo, assim, 
descobrir, com antecedência e certo nível de segurança, em qual situação financeira a em-
presa se encontra. No entanto, conforme Kanitz (1978), é preciso determinar, primeiro, o 
que podemos chamar de “fator de insolvência” e, em seguida, verificar se o valor obtido 
coloca a empresa em uma faixa delicada ou não, em termos de solvência. 

O “fator de insolvência”, representado no Quadro 1, foi elaborado através do exemplo de 
uma empresa denominada pelo autor de S.A veículos, sendo composto dos indicadores 
financeiros a seguir: 1 - Capital de Giro Próprio, que é obtido pela diferença entre Ativo 
Circulante e Passivo Circulante; 2 - Grau de Endividamento, encontrado na relação entre 
Capital de Terceiros (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) e Patrimônio Líquido; 3 
- Rentabilidade do Patrimônio Líquido, dada pela relação entre Lucro Líquido e Patrimônio 
Líquido; 4 - Imobilização de Recursos Próprios, representada em Ativo Fixo dividido pelo 
Patrimônio Líquido; 5 - Ativo Circulante sobre Ativo Fixo, demonstrando a representativi-
dade do financiamento de vendas a prazo pela empresa. 

É importante lembrar que não se deve levar em consideração, apenas, a avaliação de um 
determinado período para afirmar se a empresa tem ou não a capacidade de pagamento, 
pois, caso ela possua essa capacidade dentro de um período vigente, não há como garantir 
que a mesma não venha a falir no ano subsequente (MÁRIO, 2002). Sendo assim, é indis-
pensável a avaliação de índices que foram constatados, no balanço de uma empresa, como 
desfavoráveis, bem como a observação se estes têm um comportamento melhor ou pior, 
em relação ao ano anterior, assim, pode-se identificar que caminho a empresa está seguin-
do, se a mesma está mais próxima da falência ou se está em processo de recuperação. A 
fórmula a que Kanitz chegou foi a seguinte:

             1                   2                 3                   4                   5

K = (X1 .  0,05) + (X2 . 1,65 ) + (X3 . 3,55) – (X4 . 1,06) – ( X5 . 0,33)
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Em que:

X1 = lucro líquido / patrimônio líquido; X2 = ativo corrente + realizável a longo prazo / exi-
gível total ; X3 = Ativo corrente – estoques / passivo corrente; X4 = ativo corrente / Passivo 
corrente ; e X5 = Exigível total / Patrimônio Liquido 

Quadro 1: Fator de insolvência

Fator de Insolvência = 1 + 2 + 3- 4 - 5

Fonte: Adaptado de Kanitz (1978)

De Acordo com Kassai e Kassai (1998), se a soma desse resultado for um valor entre 0 e 
7, a empresa estará na faixa de solvência; se estiver entre 0 e -3, estará na faixa de penum-
bra; e, por fim, entre 0 e -7, a empresa se enquadra na faixa de insolvência. Kanitz (1978) 
questiona a relevância de uma análise que não revela os sintomas da insolvência de uma 
empresa. Será que a culpa não seria dos analistas, que não saberiam verificar os demons-
trativos contábeis, através dos quais poderiam visualizar os sinais de insolvência? Isso 
porque se constatou, através de vários estudos, que as empresas insolventes costumam 
mostrar sintomas de dificuldades muito antes de chegarem a um estágio crítico de falência; 
para evitá-lo, bastaria saber localizar esses indícios, pois a insolvência é um processo que 
tem início, meio e fim (KRAUTER; SOUZA; LUPORINI, 2005). O fator de insolvência não 
deve ser visto como um profeta de catástrofes empresariais; nos períodos de retenção de 
crédito, ele permite uma organização melhor das empresas, em relação ao maior ou menor 
risco no momento em que as mesmas precisem conceder créditos, o que as ajuda a toma-
rem essa decisão com mais segurança.

2.3. O MODELO FLEURIET
Com o intuito de mensurar a liquidez das empresas brasileiras através de uma ferramenta 
voltada para a realidade gerencial do país, o professor Michel Fleuriet, juntamente com 
a Fundação Dom Cabral, na década de 70,  elaborou o modelo de análise dinâmica, que 
consiste na reclassificação das contas do balanço patrimonial em cíclicas, erráticas e não 
cíclicas, para constitur três variáveis:  Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de 
Giro (CDG) e Saldo de Tesouraria (T). O balanço patrimonial é dividido em ativo, represen-
tado pelas aplicações realizadas pela empresa; e passivo, formado pelas fontes de recursos 
que financiam as aplicações, respeitando a ordem decrescente de liquidez para aquele, e a 
ordem decrescente de exigibilidade para este. Os valores que compõem esses dois grupos 
organizados dessa forma têm por objetivo evidenciar a situação patrimonial,  mostrando-
-se ineficazes para a análise de liquidez, por encontrar contas, no mesmo grupo, que pos-
suem natureza completamente distinta, em relação às demais no âmbito operacional, o que 
dificulta a visualização da situação financeira da empresa (VIEIRA, 2008).

 Considerando a realidade dinâmica das empresas, no Quadro 2, o balanço tradicional é 
reclassificado, a fim de enfatizar o seu ciclo operacional. Conforme Fleuriet, Kehdy e Blanc 
(2003), o circulante, tanto do ativo quanto do passivo, será constituído por dois grupos: 
um, formado pelas contas de curto prazo que estão, diretamente, ligadas à atividade ope-
racional da empresa e que mostram uma movimentação contínua, as chamadas contas 
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cíclicas; e o outro, composto por contas de curto prazo que não estão, necessariamente, 
vinculadas às operações da empresa e possuem caráter financeiro, denominadas de con-
tas erráticas. As contas consideradas de natureza lenta ou permanente são intituladas de 
não-cíclicas e constituem o não circulante; no ativo, são compostas pelo realízavel a longo 
prazo; já no passivo, pelo exígivel a longo prazo e o patrimônio líquido. 

A classificação do balanço, dessa forma, justifica-se pela aproximação com os ciclos eco-
nômico e financeiro da empresa. Ao longo do seu exercício, por exemplo, a empresa realiza 
compras de matéria-prima, tranforma-a em produtos e faz as vendas;  no decorrer desse 
tempo, ela recebe prazos para efetuar o pagamento a seus fornecedores e, também, con-
cede prazos  para seus clientes quitarem suas duplicatas. O ciclo econômico se baseia no 
tempo decorrido entre a entrada da compra e a venda do produto acabado; já o  ciclo finan-
ceiro remete ao tempo que transcorre entre a saída de caixa, para efetuar o pagamento da 
compra, e a entrada de caixa, oriunda do crédito dado ao cliente. Entre esses dois ciclos, há 
uma defasagem resultante da política de prazos que a empresa possui com os seus forne-
cedores e clientes, através dos prazos médios de pagamento e recebimento, pois, quanto 
maior for essa diferança entre os prazos, maior será a diferença entre os ciclos operacio-
nais (VIEIRA, 2008). Dependendo da política de prazos utilizada pela empresa, ocorrerá a 
necessidade de suprir o vácuo que ocorre entre a saídas e entradas de caixa, através de 
investimentos no operacional. Essa necessidade de aplicação permanente de fundos, que 
se evidência pela diferença entre o valor das contas do ativo cíclico e do passivo cíclico, é 
denominada de Necessidade de Capital de Giro (NCG) (FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003).

Conforme posto anteriormente, quando, no dinamismo operacional, as saídas de caixa 
ocorrerem antes das entradas de caixa, ocorrerá a necessidade de investimento em giro. 
A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é o resultado da diferença entre o ativo cíclico, 
que são os investimentos realizados pela empresa em itens operacionais de giro, como os 
estoques, e o passivo cíclico, formado pelos financiamentos operacionais, por exemplo, 
a conta fornecedores: NCG = Ativo Cíclico – Passivo Cíclico. O resultado da diferença en-
tre os grupos cíclicos pode ser interpretado de duas formas: positiva ou negativa. Se for 
positiva, mostra que a empresa precisa de recursos para custear suas operações, nesse 
caso, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa; e se o saldo for negativo, ela 
possui recursos disponíveis para aplicação, constituindo uma fonte de fundos, nesse caso, 
as saídas de caixa  ocorrem depois das entradas de caixa no ciclo financeiro (FLEURIET; 
KEHDY; BLANC, 2003). 

De acordo com Assaf e Silva (2007), o ciclo financeiro não é o único a influenciar a NCG, o 
volume de vendas também é um determinante para o investimento em giro; quanto maior 
for a atividade de venda, mais elevada será a necessidade de investimento aplicado no 
operacional. Dependendo da política de rotação das vendas, pode ocorrer uma necessidade 
adicional de capital de giro; esse investimento pode ser temporário, como em empresas 
com maior atividade em certo período do ano, ou permanente,  para empresas que pos-
suem o ciclo de venda distribuído ao longo do ano. A NCG é importante para a definição da 
estrutura financeira da empresa, ela representa uma aplicação permamente no giro ope-
racional, constituindo um fundo alternativo para eventos futuros, por isso, é aconselhável 
que seja financiada com recursos de longo prazo (VIEIRA, 2008).

O Capital de Giro (CDG) é o reflexo da diferença entre as contas do Ativo e Passivo não 
cíclico, ou seja, o Ativo formado pelas aplicações de longo prazo, e o Passivo constituí-
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do pelo exigível a longo prazo somado ao patrimônio líquido, formando, desse modo, as 
contas não cíclicas: CDG = Passivo Não Cíclico – Ativo Não Cíclico. Esse conceito do CDG 
possui o mesmo valor do CCL definido, classicamente, pela diferença do Ativo Circulante e 
o Passivo Circulante, apenas o seu cálculo é feito de maneira diferente (FLEURIET; KEHDY; 
BLANC, 2003). Segundo Vieira (2008), a sua interpretação também se difere, pois, enquan-
to o capital circulante líquido reflete um excedente de disponíveis a curto prazo em relação 
as obrigações de curto prazo, o CDG traduz um excedente de fontes de longo prazo em 
relação as aplicações de longo prazo.

O valor do CDG diminui a medida em que são realizados investimentos no ativo permanen-
te, mas esses investimentos, geralmente, são realizados por meio  de empréstimos a longo 
prazo, de aumentos no capital e de autofinanciamento, conforme Fleuriet, Kehdy e Blanc 
(2003), são os fundos gerados através das operações da empresa, levando ao aumento do 
Passivo Permanente,  compensando a diminuição ocorrida pela aplicação no Ativo perma-
nente. Quando o saldo do ativo permanente for maior que o do passivo permanente, o CDG 
torna-se negativo, pois evidencia que parte das aplicações realizadas no ativo permanente 
é oriunda do curto prazo, aumentando o risco de insolvência em empresas que possuem a 
NCG positiva, visto que está sendo deslocado uma parte do financiamento que sería reali-
zado no operacional para o ativo permanente.

A subtração entre as contas do ativo e do passivo errático, formados pelas contas do 
circulante, como banco e empréstimo bancário a curto prazo, que não estão diretamente 
ligadas à atividade operacional, definem o valor do Saldo de Tesouraria (T). Em que, T = 
Ativo Errático – Passivo Errático. O Saldo de Tesouraria reproduz o valor residual entre 
a diferença  do Capital de Giro e a Necessidade de Capital de Giro (FLEURIET; KEHDY; 
BLANC, 2003). Se ocorrer do CDG não conseguir suprir a NCG, o valor do passivo er-
rático será maior do que o do ativo errático, mostrando que a empresa está financiando 
uma parcela da sua NCG com fontes de curto prazo, tornando o seu Saldo de Tesouraria 
negativo, o que aumenta o risco de insolvência. O Saldo de Tesouraria se revela positivo, 
quando o valor do capital de giro excede a necessidade de capital de giro. Desse modo, 
a empresa pode aplicar o que sobra das suas fontes de longo prazo em investimentos de 
curto prazo, como, por exemplo, aplicações de líquidez imediata, elevando a sua margem 
de segurança financeira.

A partir da combinação das variáveis supracitadas, é possível determinar a situação finan-
ceira da empresa em um dado período, além de indicar uma possível tendência a longo 
prazo (MARQUES; BRAGA, 1995).  Através da junção dos indicadores, são formados seis 
tipos de cenários financeiros que compõem as fontes e aplicações de recursos, determina-
dos por valores positivos e negativos.

Situação 1: a empresa não possui recursos de longo prazo para financiar sua NCG, utilizan-
do fundos de curto prazo para cobrir essa incapacidade.  Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc 
(2003), essa condição é típica de empresas que lutam por sobrevivência, apresentando alto 
risco de insolvência.

Situação 2: mostra que os recursos oriundos do ciclo financeiro, originários da NCG, adi-
cionados aos fundos captados com instituições financeiras, ambos de curto prazo, estão 
financiando parte das aplicações de longo prazo, situação esta ocasionada pelo CDG ne-
gativo. É uma pespectiva ruim, pois pode colocar a empresa a mercer da flutuação do 
mercado e das políticas de crédito dos bancos (VIEIRA, 2008). 
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Situação 3: a estrutura envolve riscos ocacionados pela dependência aos recursos do ciclo 
financeiro. A empresa usa a NCG como fonte de recursos operacionais, sendo utilizada 
para cobrir o CDG e, ainda, concede um excedente, que é aplicado no T.

Situação 4: a situação que aparece com mais frequência na prática (FLEURIET; KEHDY; 
BLANC, 2003). É caracterizada pelo financiamento da NCG tanto por recursos de longo 
prazo, através do CDG, quanto por fundos de curto prazo, oriundos do T.

Situação 5: o cenário exibido protege a empresa de eventuais contratempos, por evidenciar 
uma situação estável, pois o  seu CDG é suficiente para cobrir a NCG positiva e, ainda, 
apresenta uma folga para investimentos em recursos financeiros de curto prazo. 

Situação 6: a NCG negativa produz recursos, que, somados ao CDG, são direcionandos 
para aplicações no T. Esta situação é favorável para a empresa e  pode ser vista, por exem-
plo, quando a venda de produtos é realizada a vista e o pagamento aos fornecedores é a 
prazo. Outra combinação de variáveis importante para determinar a situação financeira da 
empresa é obtida através da relação entre o T e a NCG para determinar o valor do indicador 

de liquidez  (ILNCG).  Onde ,  .

À medida que o valor apresentado pelo indicador for negativo, maior será a dependência 
por fundos originários do T. A empresa apresenta um distúrbio, pois recursos do saldo de 
tesouraria estão financiando a necessidade de fundos operacionais, que deveria ser preen-
chida por fontes de longo prazo. Conforme o saldo de tesouraria evolui para uma fonte de 
recursos operacionais, suprindo-o com dívidas de curto prazo, ocasionado pela NCG supe-
rior ao CDG, a empresa é levada para o chamado Efeito Tesoura. Para Assaf Neto (2010), o 
efeito tesoura pode ocorrer devido a diversas razões, entre elas:o crescimento elevado da 
atividade empresarial, intitulado de overtrade; o direcionamento das fontes do CDG para o 
imobilizado; e a inflação. Desse modo, o acompanhamento do CDG e da NCG é importante 
para visualizar o desequilíbrio persistente entre as fontes de longo prazo e as aplicações 
que necessitam de financiamento (MESQUITA, 2008). Caso ocorra essa diferença de cres-
cimento, o autofinanciamento da empresa deve ser responsável por financiar, no mínimo, 
os aumentos da NCG, a fim de impedir o efeito tesoura, ocasionado pelo baixo nível do 
CDG, evitando que a empresa recorra a instituições financeiras em busca de empréstimos 
de curto prazo, o que pode colocá-la a mercê das ondulações do mercado financeiro.

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa propõe o uso integrado de dois métodos de análise econômico-financeira, o 
Termômetro de Kanitz e o Modelo Fleuriet, desenvolvendo um estudo de natureza explora-
tória e descritiva (GIL, 2010).  Classifica-se como um estudo de caso, realizado a partir de 
informações de uma empresa específica do setor de energia, caracterizando-se como uma 
amostra não probabilística, por melhor se enquadrar no estudo integrado dos dois méto-
dos. A coleta dos dados ocorreu por meio de pesquisa documental das demonstrações 
contábeis do exercício de 2012 da empresa escolhida, publicadas em sites econômicos 
especializados. Objetivando a evolução da pesquisa, realizou-se a adaptação do método 
qualitativo grounded theory ou teoria fundamentada em dados (GIL, 2010). Foi realizada a 
pesquisa documental dos componentes da amostra: primeiro, no ranking das Melhores e 
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Maiores da revista brasileira Exame S/A; e, em seguida, em sites especializados na publi-
cação das demonstrações contábeis, como o Econoinfo. Ocorrida a pequisa documental, 
a empresa escolhida foi submetida ao uso separado dos dois métodos, com o intuito de 
enxergar se o resultados obtidos, na análise das demonstrações contábeis, eram seme-
lhantes e qual o  comportamento em cada ramo econômico. Após essa análise, propos-se 
o modelo de integração e sua aplicação na amostra, anteriormente, definida. Com a inte-
gração dos métodos, na próxima etapa da pesquisa ocorrerá a análise da utilização do mo-
delo integrado e os resultados obtidos, assim como o modelo, serão submetidos à opinião 
de seis especialistas em análise financeira, professores de intituições superiores situadas 
em Natal/RN,  por ocasião do X Encontro Norteriograndense de Ciências Contábeis (ENCC 
2013), com a finalidade de constatar a relevância do modelo proposto. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A escolha de uma empresa brasileira é pertinente, porque o modelo dinâmico de Fleuriet 
foi idealizado para atender o perfil econômico e gerencial brasileiro, assim como Stephen 
C. Kanitz foi um dos precursores no estudo da falência empresarial no Brasil. O primeiro 
passo na empresa objeto de estudo foi reclassificar as contas do balanço patrimonial em 
cíclicas, erráticas e não cíclicas, para enfatizar a realidade dinâmica da empresa. Com o 
balanço reclassificado, foi calculada a NCG, CDG, T e o (ILNCG). Foram obtidos, para cada 
indicador, os resultados visualizados na Tabela 1:

Tabela 1 - Resultado por Indicador

RESULTADO POR INDICADOR

Indicador Valor Interpretação

NCG R$ 14.857.305,00
O valor positivo demonstra uma necessidade de investimento 
no giro operacional, evidenciando um ciclo financeiro no qual 
o prazo de pagamento é menor que o de recebimento.

CDG R$ 48.481.229,00

Neste caso, o indicador positivo mostra que a empresa 
possui fundos permanentes que podem ser utilizados 
como investimento no curto prazo, além de financiar outras 
aplicações. 

T R$ 37.911.900,00
O saldo positivo significa que a empresa possui recursos de 
curto prazo, oriundos de investimentos realizados através de 
recursos excedentes do longo prazo.

IL
NCG

R$ 2,55
O indicador positivo revela a não dependência de fundos de 
curto prazo, originários das instituições financeiras. 

Fonte: autores, 2013.

Através da combinação dos resultados das variáveis NCG, CDG e T, que constituem fontes 
ou aplicações de fundos, é possível identificar seis situações financeiras. A empresa objeto 
de estudo possui uma estrutura financeira sólida, como destacado na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Situação Financeira

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Tipo NCG CDG T SITUAÇÃO

1 - + + Excelente

2 + + + Sólida

3 + + - Insatisfatória

4 - - + Alto Risco

5 - - - Muito Ruim

6 + - - Péssima

Fonte: adaptado de Fleuriet, Kehdy e Blanc, (2003).

O capital de giro da empresa é suficiente para cobrir a necessidade de recursos no opera-
cional e, ainda, sobra um excedente, que é direcionado para aplicações no Saldo de Tesou-
raria. A estrutura apresentada é satisfatória, pois a empresa possui uma margem líquida de 
longo prazo, para caso ocorram eventuais oscilações no ciclo de caixa, mantendo, assim, 
o Saldo de Tesouraria positivo. O segundo passo da pesquisa foi aplicar o Termômetro de 
Kanitz no balanço tradicional. Para o cálculo do fator de insolvência da Petrobras, visto na 
Tabela 3, são utilizados cinco índices de análise financeira ponderados estatisticamente; 
seus resultados formam uma expressão que origina o fator de insolvência. 

Tabela 3 – Cálculo do Fator de Insolvência

CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA

1
+

2
+

3
 -

4
-

5
= 3,2

0,0 0,8 4,5 1,8 0,3

Fonte: autores, 2013

Percebe-se que a empresa possui fator de insolvência de 3,2 positivo, portanto, menores 
são as chances da empresa vir a falir. O terceiro passo foi propor o modelo integrado dos 
dois métodos de análise. Para isso, o balanço tradicional foi reclassificado, de acordo com 
o Modelo Fleuriet e na fórmula do fator de insolvência de Kanitz, em que são aplicados o 
Ativo e o Passivo Circulante, no entanto, foram utilizados, apenas, o Ativo e o Passivo Cícli-
co, com o intuito de observar a solvência da empresa sem as contas Erráticas, visualizado 
na Tabela 4. Apesar da exclusão das contas erráticas no cálculo do fator de insolvência, 
a empresa permaneceu solvente no resultado da análise. Essa situação deve-se, possi-
velmente, a não dependência da estrutura financeira da empresa às contas erráticas, não 
havendo necessidade desta utilizar seu Saldo de Tesouraria. 

Tabela 4 – Fator de Insolvência Integrado

FATOR DE INSOLVÊNCIA INTEGRADO

Lucro Líquido
Patrimônio Líquido

x 0,05 0,0

Ativo Cíclico + Realizável a Longo Prazo
Passivo Cíclico + Exigível a Longo Prazo

x 1,65 0,6
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Ativo Cíclico - Estoque
Passivo Cíclico

x 3,55 2,5

Ativo Cíclico
Passivo Cíclico

x 1,06 1,3

Passivo Cíclico + Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

x 0,33 0,3

Fator de Insolvência

1 + 2 + 3 - 4 - 5
1,5

Fonte: autores, 2013.

Os resultados da pesquisa indicam que a associação dos dois modelos propostos permite 
tanto uma melhor evidenciação da situação financeira da empresa objeto do estudo quanto 
uma melhor compreensão acerca das eventuais necessidades de financiamento de capital 
de giro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi proposto, nesta pesquisa, o uso integrado de dois métodos de análise financeira: o Mo-
delo Dinâmico de Fleuriet, que reclassifica as contas do balanço patrimonial, com o intuito 
de extrair três variáveis (NCG, CDG e T), que, quando combinadas, dão origem a seis tipos 
de situações financeiras; e o Termômetro de Kanitz, que tem por finalidade medir o nível de 
insolvência das empresas, para tal, baseia-se na utilização de cinco índices de análise de 
balanço, ponderados, estatisticamente, assim, o termômetro será aplicado para visualizar 
se a empresa se encontra na faixa da solvência, penumbra ou insolvência. Para cumprir o 
que foi proposto, aplicou-se, inicialmente, o Modelo Dinâmico de Fleuriet nas demonstra-
ções contábeis do exercício de 2012 da empresa Petrobras. Foi visualizado que esta possui 
uma estrutura financeira sólida, pois o seu CDG é suficiente para cobrir a sua NGG e, ainda, 
sobram recursos para serem aplicados no T. Em um segundo momento, a análise das 
demonstrações contábeis da empresa escolhida foi realizada por meio do Termômetro de 
Kanitz, em que foi calculado um fator de insolvência de 3,2 positivo, colocando a empresa 
na faixa da solvência. Por fim, foi feita a integração, utilizando o balanço reclassificado 
pelo modelo Fleuriet, aplicando-o no cálculo do fator de insolvência de Kanitz, em que são 
aplicados o Ativo e o Passivo Circulante, no entanto, foram utilizados, apenas, o Ativo e o 
Passivo Cíclico, com o intuito de visualizar a solvência da empresa sem as contas Erráti-
cas.  Obteve-se, como resultado, um fator de insolvências de 1,5 positivo, mostrando que 
a empresa, mesmo sem as contas erráticas, continua na faixa da solvência. Ponderando 
os três resultados, a empresa possui uma estrutura financeira satisfatória; é uma empresa 
solvente, que possui uma necessidade de capital de giro que consegue ser suprida por 
meio de recursos de longo prazo; esses recursos são suficientes para financiar seu ciclo 
operacional e, ainda, ter um excedente, que é aplicado em investimentos financeiros no 
curto prazo, não havendo dependência de fundos de curto prazo oriundos das instituições 
financeiras. 

A metodologia adotada mostrou-se adequada à execução da pesquisa e os objetivos pro-
postos foram atingidos, posto que foi demonstrado, ao longo da análise, que o uso integra-
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do de dois métodos de análise financeira, o Termômetro de Kanitz e o Método de Fleuriet, 
através da aplicação nas demonstrações contábeis de uma empresa do setor de energia, 
pode ser uma ferramenta estratégica auxiliar ao planejamento financeiro das empresas. 
A principal contribuição desta pesquisa consiste em apresentar uma nova abordagem na 
concepção dos métodos de previsão de solvência financeira das empresas. Recomenda-se 
à academia, em um próximo passo da pesquisa, aplicar o modelo integrado proposto ao 
conjunto de empresas listadas no ranking das 100 maiores empresas da revista Exame S/A. 
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RESUMO: Este estudo busca contribuir para a melhoria do processo de planejamento anual das 
necessidades de materiais de consumo em uma instituição de saúde pública do setor de imuno-
biológicos, através do diagnóstico dos problemas existentes no atual modelo utilizado, identifica-
dos por meio da combinação do mapeamento e de percepções dos clientes internos, em relação 
ao serviço prestado pela área de planejamento e controle de materiais, tomando como base 
conceitos sobre previsão de demanda e planejamento de materiais. Através dos efeitos indeseja-
dos diagnosticados com o estudo de caso, identificaram-se as principais causas-raízes e foram 
propostas melhorias, através da elaboração de um novo modelo de planejamento de materiais 
de consumo, utilizando uma árvore de realidade atual e a elaboração dos fluxos do modelo atual. 

Palavras-Chave: Planejamento de materiais. Previsão da demanda. Cliente interno. Materiais 
de consumo.

STUDY AND PROPOSED IMPROVEMENT FOR ANNUAL 
PLANNING MATERIALS CONSUMPTION IN A PUBLIC 
INSTITUTION in THE IMMUNOBIOLOGICALS SECTOR

ABSTRACT: This study seeks to contribute to the improvement of the annual planning process 
needs consumables into a public health Institution in the immunobiological sector, through the 
diagnosis of the problems existing in the current model used, identified through a combination of 
mapping and perceptions of internal customers in relation to the service provided by the planning 
and control of materials, based on concepts of demand materials planning. Through the undesired 
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diagnosed effects with the case study, we identified the major root causes and proposed impro-
vements by developing a new model for planning of consumables using a current reality tree and 
the preparation of the current flow model.

Keywords: Material planning. Demand forecasting. Internal customer. Consumables material.

1. INTRODUÇÃO
Tão importante quanto uma previsão da demanda bem elaborada, tem-se a gestão da ca-
deia de suprimentos, pois é responsável por controlar todos os componentes para todos 
os produtos finais fabricados e/ou montados, levando em conta os estoques disponíveis, 
as entregas previstas, as compras em andamento, com seus respectivos prazos de entrega 
e perspectivas de atrasos (LAUGENI; MARTINS, 2004). O sucesso desse controle resulta, 
entre outros, de um bom planejamento da necessidade dos referidos componentes.

Um modelo, amplamente, utilizado como instrumento de gestão de estoques de materiais 
para atender a programação da produção é o material requirement planning (MRP). O MRP 
auxilia na execução da produção, determinando as necessidades de materiais conforme a 
estrutura dos produtos que se deseja produzir, tempos de resposta (ou lead times) e as 
quantidades em estoques (MESQUITA; SANTORO, 2008).

Normalmente, os materiais controlados via MRP são, facilmente, quantificáveis, em relação 
ao volume de produção dos produtos finais, sendo, assim, considerados materiais diretos1 
de produção. Porém, há materiais, cuja demanda não varia em conjunto com o volume de 
produção, portanto, não são, tão facilmente, quantificáveis e, consequentemente, necessi-
ta de outros modelos para prevê-los. Modelos estes que, na literatura, não têm aplicação 
direta a esse grupo de materiais. Evidencia-se, portanto, a importância de se estudar como 
uma organização planeja e controla a necessidade anual dos “materiais indiretos de produ-
ção” e como esse processo pode impactar, diretamente, a rotina da instituição.

A situação descrita no parágrafo anterior pode ser, claramente, observada na instituição 
objeto deste estudo de caso. Atualmente, a instituição divide o processo de planejamento 
anual da necessidade de materiais de consumo em dois subprocessos distintos: um utiliza 
o MRP para planejar os materiais de consumo diretos da produção e o outro planeja os 
demais materiais de consumo, baseando-se em histórico de requisições, movimentação no 
almoxarifado e pedidos de compra existentes apenas do último ano. Outro fator importante 
a considerar é a organização das equipes responsáveis por cada processo.

Também existem as especificidades da administração pública às quais a instituição es-
tudada está submetida. Alguns exemplos são: o princípio jurídico (nada pode ser feito 
se não estiver determinado por lei), a lei 8.666/93 para licitações e compras públicas e 
suas exigências.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é mapear, identificar e sugerir medidas de melhoria 
para o planejamento anual de necessidades de materiais de consumo indiretos em uma 
instituição pública do setor de imunobiológicos, utilizando, como base, a revisão da lite-

1 Materiais diretos são todos aqueles que estão, diretamente, ligados ao produto e que são quantifi -
cáveis, ao serem relacionados ao tamanho dos lotes de produção; já os materiais indiretos são todos 
aqueles que não se encaixam na descrição dos materiais diretos.
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ratura pertinente ao estudo de caso, considerando as características do setor em que a 
instituição atua e seu modelo de administração. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Destaca-se a importância de 2 temas para a execução deste trabalho: previsão de demanda 
e planejamento de materiais.

2.1. PREVISÃO DE DEMANDA
Para realizar a previsão de demanda, é interessante que se determine, primeiro, qual é o 
seu padrão. A literatura destaca que os padrões da demanda podem ser classificados em 
demanda independente e dependente. “A demanda independente decorre das necessidades 
do mercado e se refere basicamente aos produtos acabados, ou seja, aqueles que são efe-
tivamente entregues ao consumidor” (LAUGENI; MARTINS, 2004, p. 354). 

“A demanda é considerada dependente quando pode ser facilmente associada à demanda 
de outro produto” (LUSTOSA et al, 2008, p. 50), ou à demanda independente. Um exem-
plo pode ser a demanda de sofás em uma loja de móveis: esta é considerada como inde-
pendente e a demanda por almofadas para compor o sofá é considerada dependente da 
demanda por sofá.

Os materiais indiretos de produção considerados, neste trabalho, não podem ser classi-
ficados como independente, segundo a definição apresentada acima, porém, as técnicas 
utilizadas para previsão de demanda independente podem ser tomadas como referência 
para realizar o planejamento destes.

2.1.1. Metodologias da Demanda Independente

Segundo a literatura de previsão da demanda, os métodos de previsão da demanda inde-
pendente são abordados através de modelos qualitativos e quantitativos.

“Os modelos qualitativos são, essencialmente, subjetivos e apropriados quando não exis-
tem dados históricos para serem analisados como base para a previsão” (PEINADO; GRA-
EML, 2007, p. 327). Os principais modelos qualitativos listados por Heizer e Render (2001) 
são o julgamento de especialistas, a força de vendas composta, o método de Delphi e a 
pesquisa do mercado consumidor.

Gonçalves (2007, p. 18) descreve que, nos modelos quantitativos, “as estimativas são ela-
boradas com base na existência de dados históricos” e, dentre os principais, destacam-se 
o método de séries temporais e os métodos causais, que envolvem regressões lineares, e 
o método cuja estimativa futura é igual ao consumo recente.

Ritzman e Krajiwski (2004, p. 266) expõem que os métodos qualitativos “podem ser em-
pregados juntamente com métodos quantitativos para melhorar a qualidade da previsão”, 
teoria compartilhada por Heizer e Render (2001).
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Para este trabalho, 2 métodos qualitativos podem ser destacados: julgamento de especia-
listas e método de Delphi.

Julgamento de especialistas: “segundo este método, as opiniões de um grupo de es-
pecialistas de alto nível ou gerentes, muitas vezes em combinação com modelos es-
tatísticos, são reunidos para chegar a uma estimativa grupal da demanda” (HEIZER; 
RENDER, 2001, p. 105);

Método de Delphi: Para Heizer e Render (2001), este método consiste em um grupo com 
três tipos de participantes: tomadores de decisões, assessores e informantes. Os tomado-
res de decisões são especialistas que farão a previsão com o auxilio dos assessores, que 
preparam, distribuem, coletam e resumem questionários e resultados de levantamentos, 
e os informantes fornecem informações valiosas aos tomadores de decisões antes que a 
previsão seja feita. 

Em relação aos métodos quantitativos existentes na literatura, destacam-se os métodos de 
séries temporais.

Para Peinado e Graeml (2007, p. 328), “os métodos de séries temporais se baseiam no 
estudo estatístico da demanda acontecida no passado para projetar a demanda futura. Toda 
série temporal pode ser analisada e decomposta em uma parte sistemática, composta de 
nível, tendência e sazonalidade e outra parte aleatória”.

Ritzman e Krajiwski (2004, p. 261) destacam que “as observações repetidas da demanda 
de um produto ou serviço em sua ordem de ocorrência formam um padrão conhecido 
como series temporais”: E relacionam o que consideram de “os cinco padrões básicos da 
maioria das séries temporais”, conforme segue abaixo (RITZMAN; KRAJIWSKI, 2004, p. 
261, grifo do autor):

• Horizontal: flutuação dos dados em torno de uma média constante;

• Tendência: aumento ou diminuição sistemáticos na média das séries ao longo 
do tempo;

• Sazonal: um padrão repetido de aumento ou diminuições da demanda, depen-
dendo da hora do dia, da semana, do mês ou da estação;

• Cíclico: aumentos ou diminuições graduais da demanda menos previsíveis em 
períodos mais longos de tempo (anos ou décadas);

• Aleatório: uma variação da demanda que não pode ser prevista.

Após a identificação do padrão da demanda, vem a escolha do método temporal que mais 
se adequa as suas características. Dentre esses modelos listados na literatura, têm-se: o 
modelo da tentativa ou solução simples e os modelos baseados na média (média móvel, 
ponderada ou com suavização exponencial). O modelo de tentativa ou solução simples se 
aproxima muito do método observado no estudo de caso realizado neste trabalho; esse 
modelo pressupõe que a demanda no período seguinte é a mesma do último período (o 
mais recente), portanto, constitui a maneira mais simples de se fazer previsões (HEIZER; 
RENDER, 2001). Ou seja, se a demanda, em unidades de um determinado medicamento foi 
de 20 lotes no ano de 2010, a previsão para 2011 também será de 20 lotes.
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2.2. PLANEJAMENTO DE MATERIAIS
Estoque é toda e qualquer quantidade de material armazenado para uso imediato ou fu-
turo (LÉLIS, 2007). São acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, 
materiais em processo e produtos acabados, que surgem em numerosos pontos do canal 
de produção e logística das empresas (BALLOU, 2006). Os estoques estão presentes em 
todos os níveis da cadeia de suprimentos. O custo de manutenção desses estoques pode 
representar de 20 a 40% do seu valor por ano (BALLOU, 2006). Por essa razão, uma admi-
nistração cautelosa dos níveis de estoque é, economicamente, prudente.

O controle do estoque é um processo necessário e rotineiro, que observa as quantidades 
disponíveis e acompanha suas variações ao longo do tempo; essas funções podem ser ad-
ministradas manualmente ou por computador, as diferenças são: a velocidade, precisão e 
o custo. Para o gerenciamento, faz-se necessário desenvolver procedimentos de controle, 
estabelecendo a periodicidade em que os níveis de estoque serão examinados e compara-
dos com parâmetros de reposição (BOWERSOX; CLOSS, 2001).

O conceito Classificação ABC é, especialmente, útil no planejamento da distribuição, quan-
do os produtos são agrupados ou classificados de acordo com suas atividades: os 20% 
mais bem classificados podem ser chamados itens A; os 30% seguintes, de itens B; e os 
restantes, itens C. Outra utilização muito frequente da Classificação ABC é na agregação 
dos produtos para armazenagem, em que o ponto central é que nem todos os produtos 
devem merecer tratamento logístico igual, assim, são divididos em três classes: os de 
classe A - são os principais itens em estoque, pois são materiais de maior valor, devido 
à sua importância econômica, estima-se que 20% dos itens em estoque correspondem a 
80% do valor do estoque; os de classe B - compreendem os itens que são considerados, 
economicamente, preciosos, estima-se que 30% dos itens em estoque correspondem a 
15% do valor do estoque; e os de classe C - estima-se que são 50% dos itens em estoque 
e correspondem a 5% do valor total do estoque.

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa tem perfil exploratório, quando relacionada a seu objetivo, porque, segundo 
Gil (2002), uma pesquisa exploratória pode ser construída por meio de pesquisa biblio-
gráfica combinada a um estudo de caso. Uma pesquisa bibliográfica é realizada a partir de 
consultas a livros e artigos; e o estudo de caso é um estudo exaustivo de um ou poucos 
objetos de forma a obter amplo conhecimento sobre este(s). Este artigo foi construído 
por meio de uma pesquisa exploratória em formato de estudo de caso combinada a uma 
revisão da literatura.

A amostragem empregada, nesta pesquisa, é a não probabilística e intencional. Não pro-
babilística é a técnica que não faz uso de formas aleatórias de seleção, sendo impossível a 
aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo de erros de amostra; e intencional é aquela 
cuja intenção do pesquisador está na opinião de determinados elementos da população 
(MARCONI; LAKATOS, 1999). 
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A captação dos efeitos indesejados se dá através da análise do procedimento executado, em 
que, por meio de documentos, entrevistas com os analistas da área estudada e consulta a 
intranet e sistema informatizado da instituição, é possível mapear o procedimento utilizado.

Na etapa de entrevista, foram ouvidas somente pessoas consideradas chaves no processo, 
a fim de que fosse possível verificar se as percepções extraídas da análise do processo 
condiziam com a visão dos clientes internos. 

O universo da pesquisa é constituído por três áreas da instituição estudada: a área de 
produção (que foi subdividida em três outras áreas: área produção de vacinas virais, área 
de produção de vacinas bacterianas e área de processamento final), de controle da quali-
dade e de desenvolvimento tecnológico. Essas áreas possuem grande interface com a área 
de planejamento e controle de materiais e estão, diretamente, envolvidas nas atividades 
de planejamento anual da necessidade de materiais de consumo indireto, constituindo-se 
elementos importantes dentro desse processo, e, por esse motivo, foram escolhidas para 
compor este estudo. Além dessas três áreas, foram entrevistados, também, os gestores da 
área logística e da área de planejamento e controle de materiais. 

Dentre os oito entrevistados, seis são funcionários públicos e dois são funcionários tercei-
rizados. Todos possuem, pelo menos, cinco anos na instituição, e são gestores e respon-
sáveis pelo planejamento dos materiais de suas respectivas áreas.

Como dito anteriormente, as entrevistas tiveram a intenção, somente, de confirmar as per-
cepções captadas na análise do processo. Com isso, o interesse se caracterizou em reunir 
pessoas chaves de diferentes áreas e não um grande número de pessoas. 

A análise de dados foi iniciada depois de realizada a análise do procedimento de planeja-
mento dos materiais de consumo indiretos e as entrevistas com os clientes internos, em 
que foram extraídos os efeitos indesejados. Com base nesses efeitos, foi montada uma ár-
vore da realidade atual, em que foram identificadas as principais causas-raízes deles. A par-
tir destas, foi possível apontar as oportunidades de melhoria, as quais foram aplicadas no 
novo procedimento proposto para o planejamento anual de materiais de consumo indireto.

4. ESTUDO DE CASO: 
PLANEJAMENTO ANUAL DA 
NECESSIDADE DE MATERIAIS 
DE CONSUMO INDIRETO

A Instituição estudada neste trabalho tem como modelo de gestão a administração pública. 
E, com o fim de manter a conformidade com as normas da administração pública, ela deve 
realizar um planejamento orçamentário, de acordo com as leis previstas na Constituição 
Federal Brasileira. 
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A Execução do planejamento orçamentário se inicia em julho de cada ano, com a elaboração 
da programação orçamentária, realizada pela divisão de finanças, e com o planejamento 
da demanda para o próximo ano, realizado pelo departamento de relações com o mercado. 

O produto do planejamento da demanda é o Plano Mestre de Produção (PMP), que, por 
sua vez, deve ser uma das bases para fazer o planejamento da necessidade de materiais de 
consumo da Unidade. Essa atividade acontece, também, durante o mês de julho, pois se 
trata de um dos desdobramentos da execução do planejamento orçamentário da institui-
ção, tendo em vista que a mesma precisa verificar, através do PMP, a previsão de receita 
por produto para o próximo ano. 

Um dos desdobramentos da execução do planejamento orçamentário é o processo de pla-
nejamento anual de materiais, que tem como finalidade identificar todos os materiais de 
consumo que serão necessários para o próximo ano e suas respectivas quantidades e, atra-
vés disso, é gerada a previsão orçamentária de materiais de consumo para o ano seguinte.

O planejamento anual de materiais é essencial para formação, manutenção e destinação 
dos estoques, objetivando a otimização do nível de atendimento aos clientes internos. A 
área de planejamento e controle de materiais (PCM) da instituição gerencia cerca de 3.000 
materiais, sendo, aproximadamente, 450 deles de reposição automática e materiais de 
expediente, 750 materiais de estoque base e de manutenção (peças sobressalentes de 
manutenção) e 1.900 materiais específicos2.

O universo de materiais gerenciados no planejamento anual da necessidade de materiais 
de consumo é dividido, pela PCM, por grupos em duas situações: pelas especificidades do 
material e pela forma de gerenciamento. Os grupos de produção, controle de qualidade, 
garantia da qualidade, logística, pesquisa e desenvolvimento, manutenção e expediente são 
divididos por conta das características que apresentam, quando relacionados à sua finali-
dade na instituição. E, para fazer a gestão do universo composto por todos os grupos de 
materiais, é feita a segunda divisão composta por materiais específicos diretos e indiretos, 
de reposição automática e estoque base3.  

Para a instituição, por convenção interna, os grupos de materiais de produção e de qua-
lidade são divididos em materiais diretos e materiais indiretos, sendo o material direto 
aquele que é, facilmente, quantificável, ou seja, são todos aqueles materiais que estão, 
diretamente, ligados ao produto terminado e que são quantificáveis, ao serem relacionados 
com o produto final (são os materiais de demanda dependente); já os materiais indiretos 
são todos aqueles que não se encaixam na descrição dos materiais diretos, excluindo-se 
os materiais de expediente e de reposição automática.

Essa pesquisa se limita a analisar os processos de planejamento de materiais de consumo 
indiretos de produção, de qualidade e de desenvolvimento, conforme demonstra a Tabela 
1. A escolha desses processos de planejamento deve-se ao fato de que, na instituição, os 
materiais dessas áreas correspondem, juntos, a cerca de 90% de todos os materiais pla-
nejados pela PCM e, atualmente, não há uma similaridade no processo de planejamento 

2 Para a instituição, materiais específi cos são aqueles utilizados, apenas, por áreas especifi cas, ou seja, 
os materiais específi cos de produção são utilizados, a princípio, apenas, pela produção.  
3 A matriz gerada por essas divisões pode ser observada na Tabela 1, que delimita o grupo de materiais 
analisados neste trabalho.
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deles, isso, muito provavelmente, por causa da dificuldade de estimar a demanda e da falta 
de indicadores do comportamento do consumo desses materiais.

Tabela 1: Tipo de material e as unidades organizacionais (UO) a serem estudados.

Produção
Controle 

de 
q ualidade

P&D Manutenção Logística Expediente
Garantia 

da 
Qualidade

Específicos 
diretos

X X X

Específi cos 
indiretos X X X X X X X

Reposição 
automática

X X X X X X X

Estoque base X

Fonte: Autores.

4.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DO 
PLANEJAMENTO ANUAL DA NECESSIDADE 
DE MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETOS
O processo de planejamento anual de materiais indiretos produtivos se inicia com uma 
proposta de demanda passada pela PCM à área produtiva, mês a mês, de abril a dezembro, 
com a necessidade/quantidade por mês. O período, 9 meses, iniciando-se em abril, deve-
-se ao fato de que, normalmente, na Instituição, o processo de planejamento se inicia em 
julho e termina entre outubro e novembro e os produtos desse processo são os pedidos de 
compra que precisam ser processados, e abril é o mês mínimo possível para que o mate-
rial seja entregue ao solicitante, devidamente, aprovado pelo controle, ou seja, entregue à 
unidade organizacional (UO) que planejou o material. 

Para a geração desta proposta, a PCM utiliza o planejamento do ano anterior de cada UO e 
compara com as “saídas” do almoxarifado para a respectiva UO, verificando-se, assim, se 
todos os materiais utilizados foram planejados. Caso seja identificado algum material que 
não tenha sido planejado, inclui-se o mesmo na proposta, a qual é analisada, diretamente, 
pelo responsável da UO, que poderá incluir e/ou excluir itens, alterar quantidades e/ou perí-
odos e, quando se chega a um acordo, a mesma é validada. Após a validação da proposta, 
o analista de PCM insere a necessidade de materiais no sistema. É importante ressaltar que 
a PCM não realiza, efetivamente, o planejamento anual de materiais das áreas, mas, sim, 
participa desse processo de forma cooperativa. 

A respeito do planejamento anual dos materiais de desenvolvimento tecnológico, as ne-
cessidades são estimadas e lançadas no sistema, diretamente, pelo responsável de cada 
UO. Para essas áreas, a PCM não participa, nem de forma cooperativa, do processo de 
planejamento, pois, além de não haver um procedimento definido para essas atividades, 
não há, por parte da equipe de PCM, capacidade produtiva para realizar essa atividade. Esta 
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pesquisa se limita a analisar os processos de planejamento de materiais de consumo, nos 
quais, a área de PCM está inserida. 

5. EXPLORAÇÃO DOS 
EFEITOS INDESEJADOS 

Doze efeitos indesejados provenientes do procedimento utilizado no processo de planeja-
mento anual da necessidade de materiais de consumo indiretos foram identificados, atra-
vés da percepção dos clientes internos e da análise do procedimento propriamente dito. 
Eles estão relacionados na Tabela 2. 

Tabela 2: Relação dos efeitos indesejados.

Efeitos Indesejados

1. O procedimento utilizado no planejamento anual não capta novos consumidores de itens já utilizados na instituição 
nem os novos cadastros.

2. Não há bloqueio para o atendimento de requisições de itens não planejados pelos requisitantes.

3. Há um gap de sete meses entre a realização do planejamento anual e a efetiva necessidade de consumo dos 
materiais planejados,  pois o analista da PCM não projeta o consumo de estoque atual até a previsão de chegada dos 
pedidos que serão gerados no planejamento, além de não ter informações suficientes para estimar com propriedade 
em quanto tempo este estoque será consumido.

4. Não há revisão das decisões tomadas durante a realização nem controle do planejamento realizado ao longo do ano

5. O relatório utilizado para análise de material a material não é informatizado. Isto significa o acesso às informações e 
provoca perda de tempo além de dificultar a interpretação das informações anotadas já que elas não são registradas de 
forma padronizada pelos analistas

6. Os clientes internos têm dificuldade para estimar os materiais compartilhados entre produção e desenvolvimento 
corretamente porque os materiais de produção são facilmente estimados e os materiais de desenvolvimento histórico 
de consumo e nem rotinas definidas de utilização.

7. Não há uniformidade entre as informações utilizadas para validação da planilha de proposta.

8. Os clientes internos que realizam em conjunto com a PCM o planejamentos anual não recebem informações sobre 
as decisões tomadas na conclusão do planejamento. Esta situação gera duas impressões: a primeira era de que 
tudo que foi planejado na etapa de validação da planilha de proposta e inserção das necessidades na intranet será 
comprado e a segunda é que a área de compras não é eficiente, pois os supostos pedidos (os que seriam gerados sem 
análise prévia da PCM das necessidades inseridas na intranet) nunca chegam aos clientes.

9. A interface entre a PCM e os clientes internos não é eficiente e nem apresenta um fluxo definido.

10. A PCM não apoia as áreas de desenvolvimento tecnológico e de controle de qualidade no lançamento das 
necessidades de materiais no sistema.

11. O procedimento utilizado no processo de planejamento e controle de materiais não apresenta procedimentos 
documentados e responsabilidades definidas.

12. Os problemas decorrentes da interface e da comunicação ruins entre áreas que compõe o departamento de 
logística passam uma impressão negativa para os clientes internos da instituição.

Fonte: Autore s.
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Através dos efeitos indesejados, a árvore de realidade atual (ARA), ilustrada na Figura 1, 
foi elaborada.

Figura 1: Árvore de Realidade Atual.

Fonte: Autores.

A Tabe  la 3 relaciona, conforme a ARA, as causas-raízes e seus principais efeitos. É possível 
observar que os efeitos indesejados que orientaram a criação da ARA não foram identifi-
cados em sua totalidade, como efeito, pois, em vários casos, concluiu-se que se tratava 
de uma causa-raiz. Como exemplo, o efeito indesejado E11 é a causa-raiz para os efeitos 
E4(a), E4(b), E9, E10 e E11.

Tabela 3: Relação das causas-raízes e seus efeitos.

CAUSAS-RAÍZES PRINCIPAIS EFEITOS RELACIONADOS

1- Novos produtos não tem 
demanda nem períodos de 
produção bem definidos

-E1(a) Novos consumidores para materiais já utilizados na instituição não são 
considerados.

-E1(b) Novos materiais cadastrados não são considerados

-(E6) A metodologia atual não conseque prever o consumo real de materiais 
compartilhados, já que não há histórico de planejamento e consumo dos 
materiais utilizados nos novos produtos.

2- (E2) Não há bloqueio para 
requisitos

Há requisitantes que solicitam material sem planejar

3- (E3) A PCM não enxerga o 
gap de 7 meses entre a realização 
do planejamento e o início do 
consumo

A PCM não considera o gap de 7 meses para projeção do estoque atual

4- Não há recursos humanos 
suficientes na PCM

E4 (a) Não há revisão do planejamento
E4 (b) Não há controle do planejamento
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5- (E5) O relatório analítico é 
analisado e armazenado em 
arquivo físico

- Relatórios não estão prontamente disponíveis
- Perda de tempo e dificuldades para análises

6- Os clientes internos não 
conhecem a metodologia do 
planejamento anual

- (E7) Não há uniformidade nas informações utilizadas pelos clientes internos 
para validação da planilha.

- O estoque no almoxarifado e em trânsito podem ser considerados em 
duplicidade

- Clientes internos acreditam que todas as necessidades inseridas na intranet 
serão compradas

7- (E8) O PCM não retornam 
aos clientes internos as decisões 
tomadas na conclusão do 
planejamento

- Clientes internos acreditam que todas as necessidades inseridas na intranet 
serão compradas

8- (E11) Não há procedimentos e 
nem responsabilidades definidos 
e documentados da metodologia 
do processo de planejamento 
anual.

- (E10) A PCM lança as necessidades no sistema apenas das áreas de produção. 
As demais o fazem lançam diretamente.

- (E12) Há falhas de comunicação interna no Departamento de Logística entre as 
áreas de Compras, PCM e almoxarifado.

- (E9) Não há um fluxo definido de informação entre a PCM e os CI

- A interface entre a PCM e os CI é falha.

- Não há uniformidade na metodologia do processo de planejamento anual tanto 
para a PCM quanto para os clientes internos.

- E4(a) Nào há revisão do planejamento.

- E4(b) Não há controle do planejamento.

Fonte: Autores.

6. P  ROPOSTAS DE NOVOS 
MODELOS DE REALIZAÇÃO, 
CONTROLE E REVISÃO DO 
PLANEJAMENTO ANUAL DA 
NECESSIDADE DE MATERIAIS 
DE CONSUMO INDIRETO

As soluções propostas, nesta seção, podem ser observadas, de forma resumida, na Tabela 
4 e foram divididas em 3 grupos de aplicação, conforme segue:

1 – Soluções aplicadas, diretamente, ao procedimento de realização do planeja-
mento anual da necessidade de materiais de consumo indireto.
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2 – Soluções aplicadas em atividades antecessoras à atividade de planejamento 
anual.

3 – Soluções aplicadas em atividades posteriores, decorrentes do planejamento 
anual da necessidade de materiais.

Tabela 4: Relação das causas-raízes e suas propostas de solução.

CAUSAS-RAÍZES SOLUÇÕES PROPOSTAS

1- Novos produtos não tem 
demanda nem períodos de 
produção bem definidos 

- A previsão de consumo deve ser feita em conjunto com os clientes internos 
com o auxilio de um checklist personalizado para cada área cliente

2- (E2) Não há bloqueio para 
requisições 

- Deve ser estudada alguma solução no sentido de controlar o atendimento de 
requisições de materiais de forma não afete a rotina da instituição como um 
todo

3- (E3) A PCM não enxerga o 
gap de 7 meses entre a realização 
do planejamento e o início do 
consumo 

3a- Pedir ao usuário que confirme a previsão de consumo para cada material 
nos próximos 7 meses

3b- Analista da PCM deve projetar o consumo do material para os próximos 7 
meses (setembro do ano corrente até março do ano seguinte) no momento da 
análise de estoque

4- Não há recursos humanos 
suficientes na PCM 

Redimensionar a equipe da PCM de modo que tenham capacidade de realizar 
as atividades abaixo:

4a- Controle periódico do planejamento

4b- Revisão periódica do planejamento realizado

4c- Criação de indicadores de desempenho e aderência do planejamento anual

5- (E5) O relatório analítico é 
analisado e armazenado em 
arquivo físico 

- Informatizar o relatório analítico 

6- Os clientes internos não 
conhecem o procedimento do 
planejamento anual 

- Deve ser realizada uma palestra sempre antes de iniciar o planejamento anual 
para todas as partes envolvidas no processo de forma que todo o procedimento 
e responsabilidades sejam divulgados

7- (E8) O PCM não retorna aos 
clientes internos as decisões 
tomadas na conclusão do 
planejamento 

- Após a conclusão das etapas de ajuste das necessidades no sistema e geração 
dos pedidos de compra, todos os clientes internos devem ser comunicados 
sobre as decisões tomadas e suas justificativas

8- (E11) Não há procedimentos e 
nem responsabilidades definidos 
e documentados do processo de 
planejamento anual 

8a- Documentar via procedimento operacional padrão (POP) os fluxos do 
processo de planejamento e as responsabilidades e, depois de aprovados, 
apresenta-los para todas as partes envolvidas em forma de treinamento

8b- A PCM deve realizar o lançamento das necessidades no sistema das duas 
áreas citadas, uniformizando o procedimento aplicado

8c- Envio de relatório da conclusão do controle mensal e das revisões 
trimestrais do planejamento

8d- Indicar para cada cliente interno um representante da PCM para estabelecer 
um fluxo de informações

Fonte: Autores.

O primeiro grupo compreende as soluções 1, 3a, 3b, 5, 6, 7 e 8b para as causas-raízes 1, 3, 
5, 6, 7 e 8. Essas soluções foram agregadas e incorporadas e contribuíram para a criação 



167

de um novo modelo para o processo do planejamento anual da necessidade de materiais 
consumo indiretos que está descrito na seção 6.1.

O segundo grupo compreende as soluções 2, 8a, e 8d para as causas-raízes 2 e 8, res-
pectivamente. Essas soluções são, extremamente, importantes para o processo de pla-
nejamento anual, porém, não são abordadas de forma mais profunda neste trabalho, por 
requisitarem estudos mais detalhados.

O terceiro e último grupo compreende as soluções 4a, 4b, 4c e 8c para as causas-raízes 4 
e 8, respectivamente. As seções 6.2 e 6.3 tratam de uma proposta de implementação dos 
grupos de soluções {4a, 4c e 8c} e {4b e 8c}, respectivamente.

6.1. NOVO MODELO DO PROCESSO DO 
 PLANEJAMENTO ANUAL DA NECESSIDADE 
DE MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO
Antes de iniciar o processo de planejamento anual, a área de PCM deve promover uma 
palestra, a fim de esclarecer a todos os clientes internos: o procedimento utilizado por ela 
para realização do planejamento anual, informando quais são as premissas utilizadas pela 
PCM e as premissas que devem ser consideradas pelos clientes internos, as ferramentas 
utilizadas, qual é o fluxo de informação entre a PCM e o cliente interno e as responsabilida-
des de cada um dos envolvidos no processo. 

Também, antes do início do planejamento anual, a área de PCM deve realizar revisão dos 
cadastros existentes no sistema, para que seja possível identificar prováveis mudanças 
junto aos fornecedores, como, por exemplo, descontinuação de determinado material ou 
troca de referência do fornecedor. Além disso, deve ser solicitado, a todos os clientes inter-
nos, que, somente, sejam realizados novos cadastros até uma determinada data de corte, 
a ser estipulada pela PCM, para que, assim, seja possível considerar os novos cadastros 
no planejamento.

Tendo sido realizadas as duas ações anteriores, o planejamento é iniciado. No primeiro 
momento, a área de PCM inicia o processo de elaboração da planilha proposta de plane-
jamento de materiais de consumo indiretos, em que constem todos os dados necessários 
para que o cliente interno possa identificar as necessidades brutas de cada material.

A PCM também deve estar munida de um checklist, em que constem perguntas norteado-
ras para que o cliente interno possa ser melhor orientado e considere o máximo de infor-
mações possíveis no momento da análise da planilha. 

Além dos dados constantes na planilha, o cliente interno deve considerar os estoques de 
materiais na sua área e a previsão de consumo destes no período compreendido entre a 
análise do planejamento anual e a efetiva chegada dos materiais. Ao fim da análise, o cliente 
interno, em conjunto com a área de PCM, lança as necessidades brutas na intranet. Todo 
esse processo se encontra melhor detalhado na seção 6.1.1.

Após lançadas as necessidades brutas na intranet, a área de PCM realiza a análise material 
a material.  Neste segundo momento, um relatório é gerado com as necessidades brutas 
imputadas na intranet, material por material, separados por material e, para realizar a aná-



168

Ano 4, nº 2, fev./jul.2015 - ISSN 2236-8760

lise, considera os estoques no almoxarifado e em trânsito, os pedidos em andamento e a 
previsão de consumo dos materiais no período compreendido entre a análise do planeja-
mento anual e a efetiva chegada dos materiais (o gap da causa raiz 3).  Neste momento, 
surgem as necessidades líquidas4 dos materiais, que são ajustadas na intranet. Esse pro-
cesso encontra-se melhor detalhado na seção 6.1.2.

Com as etapas acima concluídas, é possível partir para a terceira etapa do processo, que 
é gerar os pedidos no sistema informatizado da instituição, conforme as necessidades 
líquidas ajustadas na intranet na etapa anterior. Depois de gerados os pedidos, a área de 
PCM preparara um relatório de todos os pedidos gerados por UO e, juntamente com o 
relatório, informa as decisões tomadas para cada item. De posse do relatório, os clientes 
internos analisam as informações prestadas e informam se concordam com a decisão ou 
não, justificando a decisão em caso negativo. Este processo encontra-se melhor detalhado 
no item 6.1.3. 

6.1.1. Etapa de elaboração e validação da Planilha Proposta 

A PCM deve fornecer as seguintes informações: Código, de scrição e valor unitário do 
material a ser analisado; Histórico do CONSUMIDO por UO dos últimos três anos; Pre-
visão de consumo para os próximos meses à frente onde existia o gap identificado (pe-
ríodo do início da análise do planejamento até o primeiro mês de início de recebimento 
dos pedidos do planejamento que entrará em vigência); Histórico de planejado por UO 
dos últimos três anos.

Os dados acima são compilados em uma planilha e apresentados, pessoalmente, pelos 
analistas da área de planejamento e controle de materiais aos clientes internos, quando é 
possível esclarecer prováveis dúvidas dos mesmos em relação aos dados apresentados.

Essa planilha deve conter campo para avaliação do cliente interno quanto aos dados apre-
sentados e se o mesmo concorda ou não com a proposta. Caso o cliente interno não con-
corde com ela, o mesmo deve justificar a sua discordância e apresentar dados. Além disso, 
o cliente interno deve diluir a necessidade bruta ao longo do ano, mês a mês, de acordo 
com a necessidade de consumo em cada mês. Todas as informações prestadas pelo cliente 
interno ficam registradas na planilha no campo justificativa. 

 Também, no momento da análise do cliente interno junto ao analista de PCM, este leva, 
consigo, um checklist para melhor orientar a decisão daquele e se certificar de que o maior 
número de fontes de influência do planejamento foi considerado. O objetivo de o analista 
utilizar o checklist é conduzir o cliente interno a pensar em questões, que, talvez, possam 
influenciar no quantitativo final e que, por falta de experiência com planejamento, esse 
cliente interno possa não levar em consideração no momento da análise. 

Após, juntos, chegarem a um número final das necessidades brutas para o planejamento 
do próximo ano, o analista de PCM e o cliente interno lançam, também juntos, as neces-
sidades na intranet da instituição. A presença do analista se faz necessária, para evitar 
possíveis erros de unidade de medida e apresentação das embalagens dos materiais, uma 

4 A necessidade líquida é o resultado da subtração a seguir, conforme Lélis (2007): necessidade bruta 
– estoque disponível – recebimentos programados.
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vez que, em alguns casos, a unidade de medida de compra difere da unidade utilizada pelo 
cliente interno na sua rotina de trabalho.

6.1.2. Etapa de Análise Material a Material

De posse da planilha de proposta validada, a área de PCM gera um relatório da intranet 
da instituição, em que estão lançadas as necessidades brutas  de cada cliente interno por 
material. Nesse relatório, são inseridos mais alguns dados para que o analista, dessa vez, 
possa confrontar as informações prestadas pelos clientes internos e estimar a necessidade 
líquida para cada material. Os dados apresentados abaixo (que devem ser inseridos no 
relatório) são compilados em planilha para análise dos analistas.

• O número, a quantidade e o status do pedido em andamento em nome de cada 
UO.

• Quantidade total consumida pela instituição, nos últimos três anos, estratificado 
por ano, para cada material.

• Previsão de consumo para os próximos meses à frente (período do início da 
análise do planejamento anual de necessidade de materiais até o primeiro mês 
de início de recebimento dos pedidos do planejamento que entrará em vigência).

• Quantidade planejada por material (soma dos valores planejados por todos os 
clientes internos) para os últimos três anos (por ano).

• Estoque existente no Almoxarifado.

A planilha para análise dos analistas representa a transformação do relatório analítico de 
arquivo físico em arquivo eletrônico e tem o mesmo objetivo: fazer a análise do planeja-
mento material a material, ou seja, fazer a análise do material considerando todas as UO 
que o planejaram e se o estoque disponível na instituição e o saldo dos pedidos em anda-
mento atendem a necessidade de todos os clientes internos para, então, decidir se serão 
colocados pedidos para os materiais. 

Após analisados os dados e tomada a decisão por um analista, um segundo verifica essa 
decisão e informa se concorda ou não e, caso não concorde, os clientes internos são 
consultados para retirada de dúvidas, e um terceiro analista calcula a necessidade líquida 
novamente.

6.1.3. Etapa de ajuste da necessidade de materiais e geração de pedidos

Com todas as análises realizadas e as decisões tomadas, conforme seção 6.1.2, os pedidos 
de compra são gerados pela PCM no sistema informatizado da empresa. Feito isso, tam-
bém ge ra o relatório, através do sistema, de todos os pedidos para cada UO e informa as 
decisões tomadas a seus respectivos clientes, em relação a cada item: se o pedido será ge-
rado ou não, a justificativa, em caso negativo, e as respectivas quantidades de cada pedido.

Os clientes internos analisam os dados fornecidos pela PCM e retornam esses dados 
como confirmados ou não, com suas considerações. Neste momento, o cliente inter-
no tem total liberdade para questionar e/ou discordar sobre as decisões tomadas. Caso 
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isso ocorra, ambas as partes (PCM e cliente interno) chegam a uma conclusão juntos e 
implementam-na em seguida. 

E, por fim, todas as modificações decorrentes da validação do cliente interno são atualiza-
das no relatório, que é divulgado novamente. Cabe ressaltar que a geração desses relató-
rios contribui para que a área de PCM possa, nesse momento, detectar e ajustar prováveis 
erros operacionais.

6.2. PROPOSTA UM DE MODELO DE 
CONTROLE DO PLANEJAMENTO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO
O controle do planejamento deve ser realizado periodicamente, porém, devido ao elevado 
número de materiais específicos considerados no planejamento, é necessário classificar 
os materiais, de fo rma que se identifiquem, em relação a sua criticidade, os que têm mais, 
média e menos importância para a instituição e, depois, definir periodicidades diferentes 
para cada grupo, levando em consideração a sua importância. A metodologia considerada 
para classificar os materiais pode ser a classificação ABC. Porém, a classificação não está 
detalhada neste trabalho, pois, para essa classificação, faz-se necessário um estudo mais 
específico dos itens cadastrados.

O primeiro passo do controle periódico do planejamento anual trata da definição da perio-
dicidade de realização do controle. Essa deve variar conforme a classificação do material 
(grupo A, B ou C). 

Os materiais pertencentes ao grupo A devem ter periodicidade de 1 mês. Isso, levando em 
conta os prazos oferecidos pela área de compras para processar um pedido de compras 
iniciado, ou seja, inserido no sistema. 

Segundo a gestão da área de compras, um pedido comprado no mercado nacional tem o 
tempo mínimo de processamento de 2 meses e o pedido comprado no mercado interna-
cional tem o tempo mínimo de 3 meses. A gestão de compras justifica esses prazos na 
burocracia inerente ao processo de compras da instituição. Vale ressaltar que esses são 
os prazos mínimos considerados e, para que seja possível alcançá-los, os pedidos preci-
sam ser tratados como prioridade, ou seja, o processo de compra deve ser acompanhado 
em suas fases.

Para os materiais do grupo B, a periodicidade deve ser de 3 meses. Isso, levando em con-
sideração a periodicidade utilizada, atualmente, pela instituição, para revisar o PMP, que, 
também, é de 3 meses.

E, para os materiais do grupo C, a periodicidade de controle do planejamento deve ser se-
mestral.  O motivo para não deixar de fazer o controle desse grupo decorre das dificuldades 
oriundas da área de compras, que, normalmente, está sobrecarregada e suas atividades 
são, extremamente, burocráticas, portanto, é perfeitamente possível, dentro da realidade 
da instituição, que um pedido possa demorar um ano para ser concluído.

O passo seguinte é a elaboração da Planilha de Controle, em que é gerada uma planilha a 
partir do relatório analítico de materiais. Deve constar na planilha, para cada material: Có-
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digo e a descrição; Informações dos pedidos existentes; Informações de fatos relevantes; A 
necessidade planejada unificada, ou seja, de todas as UO solicitantes; Unidade de medida; 
Validade do estoque; UO contempladas no planejamento; Estoque no almoxarifado; Iden-
tificação do grupo do material.

A partir desses dados, são incluídas colunas, que representam os meses a partir do mês 
seguinte ao planejamento anual realizado até o mês do próximo planejamento, conforme 
as periodicidades definidas anteriormente. Essas colunas têm três subdivisões, que são 
preenchidas com a quantidade planejada, a quantidade realizada (é alimentada de acordo 
com as atualizações periódicas) e o consumo real por mês para cada material.

Depois de pronta, a planilha é atualizada periodicamente, sempre no início do mês. A atua-
lização compreende preencher com os valores reais de consumo e recebimento dos mate-
riais planejados para o(s) mês (es) anterior (es) ao de realização da atualização e checar o 
atendimento do planejamento para os próximos meses (três meses, no caso dos materiais 
do grupo A; e seis meses, para os materiais do grupo B e C), através das entregas previstas 
para os próximos meses e/ou o estoque atual do almoxarifado.

Sempre que a quantidade realizada para o mês corrente mais 2 meses para o grupo A, no 
mês corrente mais 5 meses para os grupos B e C, ou seja, a quantidade disponível, de fato, 
no almoxarifado, no mês de realização do controle, for diferente da quantidade planejada 
para os meses analisados, de forma que apresente impactos negativos, como estoque 
excessivo no almoxarifado ou quantidade insuficiente para atender a quantidade planejada, 
ações são tomadas de forma que o problema seja contornado da melhor maneira possível 
para a instituição.

O consumo de cada mês é consultado através das requisições atendidas pelo almoxarifado. 
É importante ressaltar que as requisições atendidas não refletem o consumo do material 
de fato, pois existem clientes internos que fazem estoque em suas áreas e não há bloqueio 
para o atendimento de requisições de UO que não planejou o material. 

Portanto, de posse dessa informação, verifica-se se a UO que fez a requisição planejou o 
material requisitado: se planejou, verifica-se se a quantidade requisitada é coerente ao pla-
nejado; e se não planejou, analisa-se o impacto da requisição atendida. Alguns exemplos 
de ações oriundas do impacto percebido no segundo caso são verificar a necessidade de 
complementar a quantidade comprada inicialmente ou verificar com as UO que planejaram 
o material se o consumo planejado foi alterado.

6.3. MODELO DE REVISÃO DO 
PLANEJAMENTO ANUAL DA NECESSIDADE 
DE MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO
A revisão do planejamento anual segue a periodicidade de revisão do PMP e começa no 
início do quarto mês após o término do planejamento. Neste momento, o analista de pla-
nejamento e controle de materiais, atualiza a planilha gerada na etapa da elaboração da 
planilha de planejamento de materiais indiretos validada, por UO, conforme descrito na  se-
ção 6.1.1 e aplica um checklist de revisão de planejamento, objetivando obter informações 
atualizadas, tais como:
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• Alterações de demanda e cronograma.

• Novas demandas.

• Previsão de consumo para os próximos 7 meses (período do início da primeira 
revisão até o replanejamento).

• Previsão de consumo para os próximos 3 meses, na segunda revisão (período 
do início da segunda revisão até o replanejamento).

As informações constantes na planilha de controle dos materiais indiretos, última atualiza-
ção, gerada conforme descrito na seção 6.2, também são utilizadas no replanejamento, por 
UO, objetivando-se verificar as seguintes informações:

• Pedido gerado por UO (caso o item não tenha gerado pedido, o motivo da não 
geração também deve constar), pedidos em andamento e seus status, previsão 
de entrega e o histórico, em ordem cronológica, de fatos relevantes a serem 
considerados para análise do planejamento do material.

• A necessidade planejada por UO.

• Estoque e validade do estoque pertencente à UO.

De posse da atualização da planilha de planejamento anual de materiais indiretos e da últi-
ma atualização da planilha de controle de materiais indiretos, respectivamente, os analistas 
reanalisam as decisões tomadas no relatório analítico de materiais, material a material, e 
fazem os ajustes, caso necessário.

De cada nova decisão tomada, sai uma nova ação, que poderá variar, de acordo com as 
novas informações levantadas na revisão do planejamento. O fluxo da revisão do planeja-
mento anual está representado na Figura 2.
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Figura 2: Fluxo do modelo de revisão periódica do planejamento anual
da necessidade de materiais.

Fonte: Autores
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7. CONCLUSÃO
A proposta do novo modelo de realização, controle e revisão do planejamento é possível de 
ser implantada, porém, cabe ressaltar que os processos antecessores e predecessores ao 
processo estudado devem ser analisados, adaptados e aplicados ao novo modelo proposto 
neste trabalho, para que a probabilidade de sucesso desse novo modelo seja maior. 

Recomenda-se um estudo da área de  cadastro, atividade antecessora ao planejamento 
anual de materiais de consumo, especialmente sobre a viabilidade de revisões anuais dos 
materiais cadastrados no banco de dados do sistema da instituição que irão compor o 
planejamento anual, antes da realização, controle e revisão do planejamento anual de mate-
riais de consumo. Recomenda-se, também, um estudo de classificação ABC dos materiais 
planejáveis, para categorização dos materiais em cada uma desses três grupos de mate-
riais, pois isso proporcionará conhecer os materiais que precisam de atenção especial, 
além de uma visão da quantidade dos materiais planejáveis e seus respectivos valores.

Para que o novo modelo de realização, controle e revisão do planejamento de materiais 
indiretos proposto seja mais eficaz, faz-se necessário um estudo de viabilidade de aplica-
ção de técnicas de controle de estoques, dentre estas, destacam-se o Estoque mínimo dos 
materiais planejáveis, o Estoque máximo e o Giro do estoque, além da conferência do saldo 
físico com o virtual.

Foi possível identificar, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, problemas relaciona-
dos à falta de espaço para a armazenagem de materiais, dessa forma, verifica-se a neces-
sidade de desenvolver um projeto de layout para o almoxarifado de matéria-prima, com 
indicação de melhorias que possam ser implantadas para uma boa utilização do espaço, 
facilitando o armazenamento e o manuseio dos produtos.

Por fim, recomendam-se, também, ações de capacitação dos envolvidos no processo de 
planejamento de materiais indiretos produtivos, desde a equipe de planejamento e controle 
de materiais, que precisa ser capacitada para realizar o planejamento e atividades advindas 
das propostas de melhorias descritas neste trabalho, até os clientes internos.
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ABSTRACT: Nowadays, companies started to internationalize in search of new paths and options 
that make them more competitive and profitable due to the high openness of world trade from 
globalization. From that moment, the need to send skilled professionals to manage venture abro-
ad, which is called expatriation, arises. Thus, this article aims to perform an analysis on the ex-
patriation process and their intercultural adjustment in the destination country, focusing on the 
Framework for Anticipatory Adjustment of Black, Mendehall and Oddou. To fulfill this goal, this 
study includes a bibliographic and exploratory research and a case study performed with an inter-
national leading European company in design, manufacture and distribution of drilling equipment, 
which was conducted at its hub in Houston, United States of America. With the results obtained, 
it was found that the anticipated adjustment proposed contributes positively to the sense of well-
-being of the staff and it can be a major influence on the success of the expatriation process; 
however, it is not used extensively by companies when undertaking the preparation for the inter-
national mobilization. 

Keywords: Internationalization. Expatriation. Framework for Anticipatory  Adjustment. 

EXPATRIAÇÃO E A ESTRUTURA PARA AJUSTES 
ANTECIPATÓRIA: UM ESTUDO EMPÍRICO

RESUMO: Hoje em dia, as empresas começaram a internacionalizar-se na procura de novos ca-
minhos e opções que as tornem mais competitivas e rentáveis, devido à grande abertura do co-
mércio mundial globalizado. A partir desse momento, surge a necessidade de enviar profissionais 
qualificados para gerenciarem risco no exterior, o que é chamado de expatriação. Assim, este 
artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre o processo de expatriação e sua adapta-
ção intercultural no país de destino, com foco no Quadro de Ajustamento preventivo da Preto, 
Mendehall e Oddou. Para cumprir esse objetivo, este estudo inclui uma pesquisa bibliográfica e 
exploratória e um estudo de caso, realizado com uma empresa europeia, líder internacional em 
design, fabricação e distribuição de equipamentos de perfuração, no seu hub em Houston, Esta-
dos Unidos da América. Com os resultados obtidos, verificou-se que o ajustamento antecipado 
proposto contribui, positivamente, para a sensação de bem-estar do pessoal e pode ser uma 
grande influência sobre o sucesso do processo de expatriação; no entanto, não é amplamente 
utilizado por empresas que realizam a preparação para a mobilização internacional.

Palavras-chave: Internacionalização. Expatriação. Quadro de Adaptação antecipatória.
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1. INTRODUCTION
The globalization in its contemporary format focuses on several areas and it is based on the 
growth of capitalism whose expansionist force boosted the integration between markets 
worldwide, in a context where geographical boundaries are no longer central to the orga-
nization of space as a whole. These factors allowed the globalization to be seen as “open 
borders”, paving the way for companies to expand internationally.

According to Hitt (2007 apud GOUVEIA, 2010, p. 8), “we can understand internationaliza-
tion as a broad phenomenon, whereby businesses sell their products and services outside 
the sphere of their local markets.” Thus, whether through export of goods and services or 
production and direct provision thereof in foreign markets, domestic companies have to 
keep an increasingly active and growing role in other countries.

The transfers of activities abroad is a strategic decision for achieving greater competitive 
advantages and maximize their results because it allows the company to enjoy the benefits 
inherent in the new location, as the dispute for new consumer markets and approaching 
customers. 

According to Orsi (2010); 

With this new reality established, it is born in these companies the need to build 
cadres of managers and specialists to deploy and manage the enterprise abroad, 
disseminating its management model, its technology, and especially its organi-
zational culture (ORSI, 2008, p. 8).

For this, companies started sending executives who can perform these functions abroad. 
Sending an executive for a multinational1  company to work in one of its units abroad for 
more than one year is called expatriation, with the executive being named “expatriate” 
(CARPES et al, 2012). However, expatriation is a complex activity, subject to many variables 
and requirements and involves many risks related to both the costs of the process itself and 
its possible failure, for the family issues and uncertainty about the future of the expatriate 
(ORSI, 2010). 

The success in the expatriation process is represented by the degree of adaptation of the 
expatriate in three dimensions: the general adaptation to environment, adaptation to social in-
teractions and adaptation to work (BLACK; MENDENHALL; ODDOU, 1991); because their role 
is best played depending on their degree of psychological comfort and sense of well-being.

Since the 1980s, ways to improve intercultural adjustment during the expatriation pro-
cess are studied, starting with the establishment of some specific dimensions. Among the 
proposed models on the subject, it is worth highlighting the Adjustment Model of Black, 
Mendenhall and Oddou (1991), which suggests that there are two stages of expatriate 
adjustment. The first would be the Early Adjustment, prior to expatriation, and the second, 

1 Th e concept of a multinational company diff ers from a transnational. While the fi rst describes any 
company that has subsidiaries beyond the borders of its country of origin - with these being very 
dependent on the matrix, not having a lot of autonomy in relation to it - the second has the subsidia-
ries with more autonomy from the matrix, with greater power decision which can exert control over 
others (MONTEIRO et al, 2008). 
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the adjustment in the Foreign Country, with the expatriate exercising his duties in the des-
tination country.

The Early Adjustment is related to individual aspects, such as international experience and 
intercultural training prior to shipment, and organizational aspects, those related to the me-
chanisms and criteria for selection of candidates for expatriation. The corresponding step 
to the Adjustment in the Foreign Country covers the work-related factors, organizational 
culture and context out of work. According to these authors, the adjustment of the expa-
triate is easier when it is done an effective training by the company. 

According to Global Line - a Brazilian company focused on training and consultancy spe-
cialized in cultural development and team building - through its Mobility Brazil Research in 
2013, it was seen that, despite the intercultural training be used in 74% of international mo-
bilizations made by foreign companies, only 56% of the Brazilian multinationals use it. Mo-
reover, it was observed that only one in four expats succeeds in his professional mission.

Thus, how exactly the earlier adjustment can influence the success of the expatriation pro-
cess of a professional? The general aim of this article is to conduct an analysis on the 
process of expatriation of professionals and their intercultural adjustment in the destination 
country, being the specific objectives: I) to investigate how companies use or not the Anti-
cipatory Adjustment in their expatriation process; II) to analyze, from the available data, the 
positive and/or negative effects of absence and/or presence of this enterprise policy; III) to 
establish the perception of expatriates about the same.

The relevance of the theme highlights the need for more qualitative studies on the issue of 
expatriates’ adaptation, as well as on the tools that can be used to manage more efficiently 
the selection and training of these professionals in order to increase the success of their 
international mobility. Additionally, the article is relevant to the International Relations’ field 
due to its broad and multidisciplinary nature, requiring understanding from cultural issues 
to psychological aspects that influence the adaptation of the expatriate and hence the inter-
national strategy adopted by the company. 

To achieve the stated objectives, the present work includes, in addition to a literature and ex-
ploratory research, a case study with a leading international company in design, manufacture 
and distribution of drilling and completion equipment for onshore and offshore applications. 
With its headquarters in Europe, the company has various operating centers, one located in 
Houston, United States of America, which will be used for the research in question.

The choice of this case study is given for the sake of ease access, given the difficulty of ob-
taining data to proceed with the research in Brazil. Importantly, before the due focus given 
to the foreign company, three Brazilian companies were contacted to provide data, but in all 
cases, the denial of information occurred. With the company B12, leaders reported that the 
data is confidential. Companies B2 and B3 reported not having accurate data regarding ex-
patriation processes. It is believed that these companies did not have solid processes related 
with its expatriate employees, which led, one assumes, to the human resources departments 

2 We use the term B1, B2 and B3 to refer to Brazilian companies through which attempts were made 
to obtain data on their expatriation processes. In all attempts there was no success. For information 
purposes, the company B1 is part of the textile industry, and companies B2 and B3 of the construc-
tion business.



180

Ano 4, nº 2, fev./jul.2015 - ISSN 2236-8760

of these companies the fear of exposing certain structural flaws, even though the research 
may had come to serve as a basis for restructuring the internal policies of expatriation.

Aiming to remain with a focus that sought to bring data about the reality of a Brazilian com-
pany, a reversal of means was made, to seek answers for our research questions. Thus, 
there was a line of research for expatriates themselves, and not more for the expatriation 
department and its policies. Therefore, a rigid guide survey was sent to the employees of the 
company B2, all in Accra (Ghana), but we could not get answers from these employees and 
it is believed that the reason was fear of possible retaliation, given that the company does 
not have any adjustment models. It is necessary to emphasize that throughout this research 
there was an explicit commitment of the researchers with the secrecy of all information.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

2.1. THE EXPATRIATION PROCESS 
Among the various meanings that can be attributed to globalization, one that is perhaps 
the most accurate is the one who sees this phenomenon as a process of deterritorializa-
tion (IANNI, 2001). From this perspective, globalization consists in weakening territorial 
boundaries between nations. As a consequence, the (personal, commercial and productive) 
social relations are no longer constrained only to the borders of national geographic spa-
ce. Although globalization is often seen primarily as a typical economic phenomenon, the 
result of the growth of capitalism, a novel factor presented nowadays is the deterritorializa-
tion of social space, which causes changes not only in personal relationships, but as well 
in firms relations with their customers (IANNI, 2001).

Thus, seeking greater competitive advantage, winning new markets and seeking proximity 
with customers and suppliers, companies have started to diversify the ways in which they 
establish relationships in the world. Whether through export of its products and/or servi-
ces or production and direct supply of products in foreign markets, companies began to 
expand their activities in the international market, a phenomenon known as internationali-
zation, one of the dimensions of economic globalization (BRAZIL, 2009). 

The internationalization of companies provides opportunities for learning and growth for 
these organizations due to exposure to the new environment, new cultures and ideas, ac-
cess to new markets and resources, making it possible to obtain greater advantages inhe-
rent in the new location. According to Carpes et al (2012),

Realizing in its internal competencies the efficiency of certain employees as a 
usable resource to capture benefits, internationalized companies often choose 
to transfer some of its members to the units located abroad (CARPES et al, 
2012, p. 92).

To this transfer, it is given the name “expatriation” and the executives who are sent to ano-
ther country, are named “expatriates”.
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According to Tung (1988), the expatriation process ranges from the recruitment and selec-
tion of candidates for international mobility, to its insertion and monitoring in the destina-
tion country. For the transfer of the executive to another country be characterized as an ex-
patriation, it is vital that it occurs “through a formal legal process, with specific conditions 
defined” (NUNES et al, 2008, p.28). In other words, expatriation involves the negotiation of 
the transfer and the legal procedures involved in the process, such as setting the length of 
stay in the country, duties to be exercised, financial benefits that will be granted, intercultu-
ral and language training and executive facility in the country.

Therefore, according to Gonzalez et al (2011), the expatriate differs from an immigrant, be-
cause the first has a transfer within the scope of a company and for a limited time, while the 
second leaves their country for economic reasons and usually plan to live permanently in 
the country of destination. De Cieri et al (2007, p.288) adds that “expatriation may involve 
the transfer of host country nationals, to nationals of the subsidiary’s country, and nationals 
of a third country who are employees of a multinational.” 

The need of expatriation can be given for three reasons, according to Baruch, Steele and 
Quantrill (2002). First, by particular business requirements, such as facilitation of a merger 
or acquisition, knowledge transfer to local professionals, developing long-term vision, te-
chnology transfer, among others. In these situations, professionals with specific skills are 
sent to suppress what is lacking in the local environment. The second reason is the control 
over the transactions carried out abroad, in order to maintain organizational strategy alig-
ned with the matrix. The third reason is the need to develop managers, i.e., gives mana-
gers the opportunity to gain career experience in the performance of managerial activities 
abroad. In this context, the expatriation serves for the company to develop a system that 
ensures the exploitation of opportunities within itself, facilitating career progression in the 
short term for expatriates. Furthermore, through this process new knowledge is generated 
for the organization and skills are acquired by managers in order to help in the formation 
of new global leaders.

Mendenhal and Oddou (1985) state that, according to a survey with expatriates, 90% of them 
reported an increase in their overall outlook after activities abroad, 80% said they are able 
to communicate more effectively with people from diverse cultural backgrounds, and 80% 
felt more able to understand and deal with global business trends. These results support the 
rationale for work abroad as very beneficial for expatriates and for the company itself.

According to the Mobility Brazil research in 2013, the main objective of international mo-
bilizations in the country that year was the completion of technical needs, accounting for 
26% of these transfers. Secondly, filling managerial needs accounting for 19% of the mo-
bilizations, and the development of managers in third place with 18%. Technology transfer 
appears in fourth place with 13%, followed by the spread of corporate culture in fifth place 
with 9% of the mobilizations. The lack of local manpower and launching initiatives appear in 
sixth and seventh place with 8% and 4%, respectively, and the development of relationships 
in last, totaling 3% of transfers made in Brazil this year. The research also indicates that 
management function is the most present among the mobilized professionals, with 53% of 
them (GLOBAL LINE, 2013).

The main factor considered responsible for the better conduct of business activities in the 
international environment, according to Carpes et al (2012), is the expatriate adjustment. 
According to Ali et al (2003), the international adjustment is the degree of psychological 
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comfort of the expatriate at the new location. The terms and adjustments are commonly 
used interchangeably, however Kubo (2011) points out that the adjustment is pre-adapta-
tion, and it is needed for it to happen. In other words, the difference between the two terms 
would be in, higher or lower, the sense of well-being related to life and work in the host 
country level, including the psychological and sociocultural dimensions. Thus, the success 
or failure of the expatriate’s professional mission abroad is strongly related to its ability to 
adapt to the new reality, being this adaptation considered therefore the backbone of the 
expatriation process (HARRISON; SHAFFER; BHASKAR, 2004).

Baruch and Altman (2002) believe that the success of expatriation comes from four ele-
ments: (1) the choice of the candidate for expatriation; (2) preparation of the expatriate 
and his family prior to expatriation; (3) support and maintenance of relationships with the 
matrix during the international mission and; (4) the facilitation of a peaceful return to hea-
dquarters after the end of the mission, which is known as the repatriation process. Franke 
and Nicholson (2002) emphasize the necessity of observing the situation of the family 
and spouse support for the international mission of the expatriate, as they are possibly 
the most important and overlooked factors during the process of selection of candidates 
for expatriation. The Mobility Brazil Research in 2013 also found that marital status is the 
main factor of difficulty of the expatriation process pointed out by expatriates. Thus, it was 
found that the degree of difficulty encountered during the international mobilization varies 
according to the profile of the expatriate and his family (GLOBAL LINE, 2013).

All these factors show how complex is the process of expatriation due to the amount of 
variables to which it is subjected. Thus, there is difficulty in finding professionals with the 
right profile and with different skills that are required for the performance in the domestic 
environment, that make them able to operate the activities so as to achieve the result ex-
pected by the company abroad. To expand internationally, organizations need professionals 
with capabilities to explore the foreign environment and, according to Orsi (2010, p.8), this 
professional “needs to communicate in different languages  , understand and deal with di-
fferent cultures, be resilient in the face of challenges in a distant country where he is alone 
and a stranger”.

Thus, the expatriation is based on a large number of benefits to make the mobilization not 
only more attractive, but also to compensate for the extra costs of the new life abroad com-
patible with the locality, apart from the benefits that enable a more rapid and comfortable fit 
to the family, as funding for the spouse, for example. According to the Mobility Brazil Resear-
ch in 2013, an expatriate is twice the cost of a domestic professional (GLOBAL LINE, 2013).

Furthermore, according to Tung (1982 cited Gonzalez et al, 2011),

A poor adaptation to the country of destination translates into costs for the 
organization in terms of absenteeism, poor performance, and in extreme cases, 
premature closure of the mission and return to the expatriate country (TUNG, 
1982 apud GONZALEZ et al, 2011, p. 3). 

Copeland and Griggs (1985) also show that in 1985 companies worldwide have borne 
with more than U$250,000 in direct costs related to problems of adaptation of expatriates. 
Moreover, Abbot et al (2011) point out that, recently, the costs derived from failures in the 
expatriation process outnumber one million dollars.
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Thus, it can be observed that expatriation is a very expensive process and it involves many 
costs to companies, not only those inherent in the process, but also the risks of failure that 
involves. Therefore, it is necessary for companies to look upon as a project, something that 
needs to be worked out and prepared in advance, not only for the company but also by the 
expatriate himself and his family (DUTRA, 2002).

2.2. Th e International Personnel Management 
in the Expatriation Process
Fischer (2002) states that every organization depends, to a greater or lesser degree, on the 
human performance for its success. Therefore, it develops and organizes a way of acting 
on the behavior of people who come to be called People Management model. Such a model 
must, by definition, differentiate the company in its market, contributing to the establish-
ment of its image and competitiveness. Also according to Fischer (2002):

It is understood by people management the way a company is organized to 
manage and guide human behavior at work. For that, the company is structured 
setting principles, strategies, policies and practices or management process. 
[...] When this concept is strategically oriented, its primary mission is to iden-
tify patterns of behavior consistent with the organization’s business (FISCHER, 
2002, p. 12-13).

For the expansion and development of its activities in a global context, companies need 
professionals who can conduct these activities successfully way beyond their geographical 
boundaries. For this reason, it is critical that the business has mechanisms that aim to 
attract, develop and keep their human resources in order to choose and prepare profes-
sionals with the most suitable profile for the international mission and who play and adapt 
better to their functions (TAYLOR, 1996).

Competence in managing people becomes, therefore, strategic within the context of inter-
nationalization of a firm. Hence the practice of the International People Management (IPM) 
arises, a response from the Human Resources department to these new challenges created 
by the complexity and demands of the new role in the international arena, which distincts 
itself from the traditional practice of People Management.

As stated by Minervini (2001), IPM aims to maintain or enhance the company’s competi-
tiveness on a global level, this being the essence for companies to project and manage to 
keep the international market successfully. In short, it has the overall objective to act on 
global business unmasking talents of individuals - the expatriates - who form the human 
capital of the company (MORAN; HARRIS; STRIPP, 1999), and seek to reconcile their ex-
pectations with the organization, so that they perform what is expected of them. 

The IPM is therefore crucial to managing the workforce of the company, supporting mul-
tinational companies in their need for coordination and control of employees in widely 
dispersed units (ORSI, 2010). Thus, it plays a crucial role within organizations, and can be 
considered one of the determining factors of success or failure of international business 
(ASHAMALLA, 1998, SCHULER et al, 2002). In fact, Man and Tolfo (2008) reinforce the 
success factor and its relationship with the management of professionals:
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The selection, preparation before departure, compensation and support offered 
by organizations for expatriate professionals are activities conducted by the In-
ternational Human Resource Management [IHRM], which can contribute to the 
success or failure of the missions abroad (MAN; TOLFO , 2008, p. 202).

Schuler et al (Apud 2002 MAN; TOLFO, 2008, p 204) made a compilation of what they be-
lieve to be the main activities and planning processes that the IPM needs to deal related to 
the expatriate professional:

The planning and cost allocation; candidate selection; terms of mission and 
condition of the documentation; relocation process; cultural aspects and orien-
tation/language training; administration of compensation and payment process; 
administration fees; planning and career development; aid to spouse and other 
dependents in the immigration process (SCHULER et al 2002 cited in MAN; 
TOLFO, 2008, p. 204).

It is important to determine, according to Dowling and Welch (2005) that any activities of 
hiring, promotions, layoffs or rewards in this case will be determined by the practices of the 
host country and anchored in the culture of that country.

2.3. ANTICIPATORY ADJUSTMENT IN 
THE COUNTRY OF DESTINATION
The authors Black, Mendehall and Oddou (1991) proposed a model of expatriate adjust-
ment based on the facilities and difficulties encountered by the professionals abroad, cru-
cial for the success of the international designation, by indicating aspects to be developed 
in order to improve their adjustment in the host country. This model is the most cited and 
influent among the studies on expatriation, and it suggests the existence of two stages 
of the expatriate cross-cultural adjustment process: Anticipatory adjustment, performed 
before the expatriation process, and the Adjustment in the Foreign Country, done with the 
employee located at its final destination.

These two steps bring the idea that the adjustment process consists of five dimensions, 
the first two being described as the problems preceding the expatriation, and the last three, 
factors that are essential following the arrival of the professional in the destination country. 
The Anticipatory Adjustment would be related to factors related to the individuals as a global 
mindset, previous experience abroad and intercultural training prior to the embark, as well 
as factors related to the organization, these related to the mechanisms and criteria for selec-
tion of candidates for expatriation. The step corresponding to the Adjustment in the Foreign 
Country covers the work-related factors, organizational culture and context out of work.

The authors believe that the international adjustment of the expatriate begins before the 
embark to the destination country, as it is guided by a process that begins from the selec-
tion of candidates to the training they will receive, which involves not only the technical 
expertise of the individual, but also the intercultural competences and their previous expe-
riences. Thus, they believe that when a person receives an efficient preparation prior to the 
expatriation, it is easier to adjust to with, because the professional will be equipped with the 
necessary tools for the mission, and will also be more aware of the reality that he will meet, 
and the expectations of the company related to his work and duties.
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Training is extremely important not only to increase and provide the professional skills 
that are essential in the exercise of their activities abroad and prepare them for it (LACOM-
BE 2005), as well as for providing an environment in which mistakes are less costly and 
serious than when committed within the real work environment, which is critical for the 
formation of future expatriates. This training would also include cultural aspects because, 
according to Black (1988), the main challenge faced by expatriates is the difficulty of adap-
ting not only to work but also to new forms of personal and professional relationships in 
the destination country.

It is also important that prior preparation is done not only with the candidate for expatria-
tion, but also with his family, since it will accompany him in the international assignment. 
Caligiuri et al (1999) state that the discomfort of a family member could influence in a 
premature return to the country of origin, because it would affect their emotional stabili-
ty, thus affecting work performance, productivity and performance of their functions, and 
compromising the success of their international assignments.

3. METHODOLOGY
In order to identify the influence of the Anticipatory Adjustment in the success of the expa-
triation process, first, we present a literature and exploratory research. The bibliographic 
research consisted in the starting point of the scientific research as it seeks to identify, 
locate and retrieve documents relevant to the subject, thus rising to basic bibliography for 
the drafting of an article. According to Severino (2000, p. 76), “these texts therefore play 
the role of consultation sources from which will develop the various scientific discourses.”

The bibliography used included books, journal articles, dissertations, PhD theses and re-
searches were related to the theme of expatriation and that could provide the necessary 
information for analysis and the variables involved in it, especially on the issue of the 
importance of prior adjustment before the work abroad. At this stage, part of the docu-
mentation technique used was the indirect documentation that, according to Marconi and 
Lakatos (2003), is the one that covers the literature and in which data collection is based 
on pre-existing research documents, and not taken by researchers at the place where the 
observed phenomena occur.

According to Gil (2008, p.27), “Exploratory researches are undertaken with the objective 
of providing overview, of approximate type, about certain fact.” It, therefore, was the first 
stage of the research, a preliminary study in which the aim of the research was started and 
the criteria, methods and techniques for the preparation of it were established, allowing 
greater familiarity with the theme, making it specific to researchers. From this type of re-
search, all information on the subject could be grouped and correlated, facilitating further 
examination.

Within the exploratory research was outlined a case study to conduct a more comprehen-
sive survey with professionals in a multinational company who were available to provide 
information and opinions about their expatriation process. According to Yin (2001), the 
method of case study covers the selection of cases for data collection and their conducting 
with the collection and analysis of data, resulting in the reporting and analysis of the case 
that interprets the research results (YIN, 2001, p. 40-77).
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3.1. CASE STUDY
Regarding the type of research, it can be classified as qualitative, since concepts and theo-
ries can be developed from an understanding provoked by interviews, instead of performing 
data collection to prove hypotheses and pre-designed models. The sample data collected 
is also qualitative, in which the amount of interviewees is small and there is no interest to 
project the results to the entire population. For this, a semi-structured questionnaire was 
developed and standardized, since, although there were rigid issues to be unveiled, there 
was interest from authors to make the interview more flexible as way of seeking additional 
information that might be relevant. The questionnaire is available Attachment A.

The case study was done focusing on the operational center of a multinational company in 
Houston. The firm has 250 employees, including 20 expatriates (until the final moment of 
this research). Of the total of expatriates was chosen a group of 6 employees as represen-
tative portion of expatriates. Among the 6 contacted for the case study, only 4 made avai-
lable to provide information about their expatriation process, giving opinions, criticisms 
and providing a basis for detailed understanding of the work of the Human Resources of 
the company with respect to the expatriation adjustment processes, based on satisfaction, 
problems and challenges presented by the expatriates interviewees.

The referred expatriates come from Europe, and their international assignment is expected 
to last five years, as shown below:

Table: Profile of the expatriates interviewed.

Identifi cation Gender Age range Activities in 
Houston

Time in 
Houston (in 

months)
Dependents

E1 Male 25-31
Design of oil 

platforms, on-shore 
and off-shore

12 0

E2 Male 25-31
Design of oil 

platforms, on-shore 
and off-shore

12 0

E3 Male 25-31 Project ofdrilling rigs 5 0

E4 Male 25-31 Structural projects 12 0

Source: Data collected in the survey.

According to the data of the table above, it was observed that all the expatriates are male, 
in age range between 25 and 31 years, and most of them are in Houston for at least one 
year. The four expatriates went to the United States unaccompanied by any dependent. 
For purposes of this study, expatriates received an identification, being the first E1 and the 
other following this sequence.

3.2. PRESENTATION OF THE ANALYSIS RESULTS
From the realization of the questionnaires, was observed that only one of the expatriates 
remained in the same role in the company (E2), two were already hired to be expatriates 
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(E1 and E3) and one previously had another role within the same company (E4). Also, this 
is the first expatriation of them all.

Regarding the selection criteria used in the expatriation process, in general, all believe that 
their professional skills and willingness and openness to leave the country were crucial to 
this. Regarding to the characteristics they have and consider that were essential to their 
selection, the answers were varied. E1 attributed his selection to his fluency in several 
languages, his experiences abroad and his area of expertise. E2 attributed his selection to 
his good performance at work at the headquarter of the company before the expatriation 
and also in college. E3 believes that the two professional experiences that had previously at 
other companies and his willingness to work outside the country were determinant for his 
selection, while E4 assigns the selection to his skills, his modesty and humbleness and for 
being open, always accepting what the company proposes.

Regarding the selection criteria and its perception on the part of expatriates, it is noted the 
predominance of the reference of their availability to work and live in another country and 
also their good professional performance. Also, it is noticed a preference by the company 
of young professionals, which may indicate a thought that they would have more chances 
to adapt due to their greater willingness to face new challenges and certainly because they 
moved without family or any dependent. Thus, it is observed that in this case, previous in-
ternational experiences as other expatriations not affected in the decision of their selection.

Regarding the question of the existence of preparation before the international mobiliza-
tion, two of the expatriates (E2 and E3) state that they have received this training and two 
didn’t (E1 and E4). E2 had three weeks of training for the function to be carried on Houston. 
He liked the preparation received and believed it was important to the process, but pointed 
out that the course received is available to everyone, not just candidates for expatriation. 
E3 received the same training, but said he received no specific training related to life in the 
United States. That is, the preparation is not extensive to all employees, and also cultural 
aspects were not addressed, only work-related information on the company in Houston.

When asked if something is missing and / or needs to be improved in the expatriation pro-
cess, three of the expatriates (E2, E3 and E4) believe that everything is well in process and 
they do not feel something was missing or need to be improved. However, the absence of 
a pre-departure training was felt by E1, who believes that training is needed and that more 
information should be provided by the company. Interestingly, although E4 have not recei-
ved training prior to shipment, he, unlike E1, did not feel the lack of it, just mentioning the 
issue of long time waiting for the visa as the only factor that could be improved.

Considering the success of their expatriation process, they all evaluate that was success-
ful, however the reasons for this vary between them. For the two expatriates who did not 
receive preparation (E1 and E4), success was credited at their disposal to make it happen, 
to their personal characteristics. E1 adds that the benefits offered by the company in the 
destination country also helped in the issue of adaptation and, consequently, in the suc-
cess of expatriation. E4 also attributes the success to his professional features. E2 and E3 
attribute to the company the success that, for E2, provided the preparation related to the 
professional skills required in Houston and, for E3, due to the assistance provided by the 
company with respect to the documentation required for the process.



188

Ano 4, nº 2, fev./jul.2015 - ISSN 2236-8760

In this case, we can see that although the theories indicate that the Anticipatory Adjustment 
can influence the success of the expatriation process, it is interesting to notice that those 
who not received it believe their preparation process was also successful but, in this case, 
would be related to its individual capacity to do so.

All expatriates believe that they adjust to the country of destination and to the activities 
performed. However, E1 points out that, in relation to the role performed, he does not 
believe that he adjusts in the long term, while E3 says that at first he did not adjusted, but 
now yes. Furthermore, most of them believe that they had the necessary support during 
the transfer. Only E1 states that it happened only in part, because he believes that there is a 
lack of communication by the company during the visa procedures. E2 emphasizes that the 
Human Resources office helped him a lot in the process.

Taking into consideration the intercultural adaptation, the expatriates, in general, believe 
that it is satisfactory. However, E1 reports that it does not occur with respect to the relations 
with co-workers because, according to him, the co-workers of other nationalities do not 
have an open mind and do not accept other cultures. E3 also identified the issue of social 
relations which, he said, only happens mostly among the expatriates and not with Ameri-
cans. E4 have reported that adaptation did not occur in relation to the language. Regarding 
the score that they give to their expatriation processes, two of expatriates gave the maxi-
mum score of 10 (E2 and E4), the expatriate E1 gave score 7 and E3 gave 8, generating an 
average of 8.75, which demonstrates a very positive perception of their expatriation.

Regarding the knowledge if the company has an expatriation plan, everyone said yes, citing 
that the company provides financial benefits, such as home, car, cover expenses for food, 
gas, etc. The expatriates E1 and E2 add that these benefits vary according to the status of 
expatriates, the destination and their contract. E3 says there is a special contract for ex-
patriates, which is similar among all of them, and E4 states that the expatriate receives a 
differentiated treatment and more benefits, with an adjusted salary to the new condition. As 
previously described, these policies of financial benefits correspond to a significant sup-
port to expatriation, facilitating the adjustment of expatriates to provide a more comfortable 
environment in the country of destination and neutering costs with the transfer.

Regarding the importance of the Human Resources work for their expatriation, they consi-
der as important, as they recognize that is the sector that takes care of everything related 
to the expatriation process. But about the involvement of this area in their expatriation 
process, two of the expatriates (E2 and E3) believe it enlightened some questions before 
the transfer, because the Human Resources sector at the headquarters helped them with 
everything they needed. However, E2 adds that the operational center in Houston does 
not help at all. E1 believes that its role was enlightening in part, because it sometimes did 
not communicate very well, not answering his questions about the transfer and the visa 
procedures. E4 already said that the role of Human Resources was not clarifying for not 
providing all the information he requested, but it has always been polite and available. Thus, 
it is seen that the performance of the Human Resources sector, in general, leaves a lot to be 
desired, as there are disparities between the different treatment received by expatriates, as 
well as differences between the work done at headquarters and in the United States.

All expatriates identified differences between the HR policies between the country where 
the headquarter is located and the United States, emphasizing that salaries in Houston are 
more advantageous and that, according to E1, the compensation amount received can be 
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three times larger than in the home country of the company. He also emphasizes that the 
career path is best in Houston because the city is located in the center of oil and gas. E3 
also highlights the benefits received in the United States and, as a disadvantage, talks about 
the distance from home and family. E2 said that in the United States people work more 
hours and E4 tells the differences between the vacations and holidays policy between the 
two countries.

4. FINAL CONSIDERATIONS
From the theoretical approaches regarding expatriation and analysis based on interviews 
with expatriates of the company referred, new factors were found related to the adjustment 
in the destination country that confronted some of the guidelines found in the literature. 
Although studies indicate the Anticipatory Adjustment as decisive for the success of the 
expatriation process, it was found that the lack of preparation to half expatriate did not 
compromise their perception of success in international assignments.

This fact is proven by the high score indicated by the interviewees, as well as one of the 
interviewees have highlighted that the absence of appropriate monitoring did not affect 
his adaptation process, and if there were such a process he believed that no improvement 
would be needed. Thus, the success is credited to its active attitude, however, is neces-
sary to mention that the role of Human Resources is not quite clear for expatriates of the 
company referred, who said just knowing that it provides help in the expatriation process, 
without further details.

Moreover, still regarding the expatriates interviewed, it was observed that even though 
there has been a preparation, it was not complete because it did not covered intercultural 
aspects and the life in another country. Expatriates of the company did not receive any 
kind of preparation about language, cultural and social aspects and believe that there are 
factors to be improved regarding the pre-departure preparation, information on the process 
of obtaining a visa - as well as time required to receive it, considered by all expatriates too 
long – and, in addition, regarding the cultural issues, cover them with greater importance 
in this preparation. One of expatriates even claims that the relationship between them is 
nonexistent, and another that relates only to expatriates from the same company. The issue 
of socialization in the expatriation factor is essential for both the success of the company, 
and for the well-being of the employee, that needs to feel at home and ready to start a new 
life in another country.

Thus, answering the research problem, the Anticipatory Adjustment can influence positi-
vely to the success of the expatriation process, contributing to a sense of well being of the 
employees, but it is not a sine qua non condition for it to be successful.

From the analysis on the expatriation process of professionals and their intercultural adjust-
ment in the destination country, the research on how companies use or not the Anticipatory 
Adjustment pointed out that this step is not provided at all to expatriates. Still, when it is put 
into practice, it is conducted in an incomplete way, because it does not address important 
issues of expatriation, such as the country of destination intercultural adjustment. However, 
stands out from the company a good selection of its employees, primarily for its proactive 
features that have just compensate for the lack of preparation received.
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By conducting a case study on multinational concerned, it observed, from the data obtai-
ned, that the absence of an extensive earlier adjustment to all expatriates did not generate 
negative effects in your absence was not felt by most respondents, as well as not affected 
the perception of success of the expatriation process on their part, which was well evalua-
ted by them. However, it can be said that the absence of this step in the expatriation process 
is felt by the lack of communication between the company and its employees and regarding 
the socialization with other company employees and on the same destination country.

Performing the case study in the multinational referred, it was observed, from the data 
obtained, the absence of an Anticipatory Adjustment extensive to all expatriates did not 
cause negative effects, where the absence was not felt by most of the interviewed, as well 
did not affect the perception of the success of their expatriation process. However, it can be 
said that the absence of this stage in the expatriation process is felt by the lack of commu-
nication between the company and its employees and with respect to the socialization with 
other employees of the company, in the country of destination.

Finally, the case study also allowed notice that the company actually works with the Antici-
patory Adjustment, however it is not extended to all candidates for expatriation. Moreover, 
the refusal of information by those Brazilian companies mentioned and their expatriate 
employees to answer the questionnaire sent, leads to the belief that they do not have solid 
expatriation processes.
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6. ATTACHMENT A – 
INTERVIEW GUIDE

About you:

1 – What is your nationality, profession and age? 

2 – For how long have you been working in Houston, TX?

3 – What is your main role in Houston? What was your previously performed role 
in Italy?

4 – In your opinion, what was the selection criteria used in the process of expa-
triation? Which did you consider the most appropriate?

5 – What personal and professional characteristics you think were essential to 
your selection for expatriation?

6 – Did you receive any type of preparation by your company before the interna-
tional mobilization? (Yes or No)

7 – If the answer to the previous question was yes, what is your evaluation on the 
preparation received? Did you consider it important or critical to your inter-
national adjustment?

8 – In your opinion, what was missing and/or what needs to be improved in your 
process of expatriation?

9 – Do you consider that your expatriation process was successful? What do you 
attribute the success or failure of it?

10 – Do you think that you fit well in your destination country and to your duties 
performed there?

11 – Has your family accompanied you during the expatriation? If yes, how many 
people? There was some kind of preparation for them?

12 – Did you have the necessary support for your transfer?

13 – Have you ever attended any expatriation process before? If yes, tell us about 
your experience.

14 – Did you have a good cultural adaptation (language, coworker relationship, 
friends, social life) in your destination country?

15 – How would you rate the end result of your process of expatriation? (0-10)

About the company:

1 – Does your company have an expatriation policy? If yes, do you know any 
information about it?
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2 – How important is the job of the Human Resources of the company for expa-
triation?

3 – The involvement of HR sector in the process of expatriation was helpful with 
any doubts and questions you had before the transfer? Comment.

4 – Human Resources policies (career path, compensation, training, holidays, sa-
lary etc.) of the original enterprise differ according to the country where you 
have been allocated? What are the advantages and disadvantages?



NORMAS PARA 
PUBLICAÇÃO
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1 Da fi nalidade: A Connexio, revista científica semestral da Escola de Gestão e Negócios, 
publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.

4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues devem ser enviados via reposi-
tório Científico, por meio do endereço www.repositorio.unp.br e configurados para papel 
A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

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

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

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

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

5.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

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

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

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
vantes do texto, fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimen-
to prévio sobre o assunto a ser abordado.

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam 
os assuntos tratados no artigo. São utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
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• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Citação direta no texto:

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

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

• Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
margem esquerda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples 
entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pre-
tende entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século 
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imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a ex-
pressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

9.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original 
sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, 
porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século 
XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei.

9.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito 
no início, no meio ou final da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos 
de inferência para solucionar problemas que são suficientemente difíceis para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua solução”.

• Com omissão no final da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arris-
cado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
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seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

10 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotogra-
fias, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüen-
cial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações 
devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, 
e posicionados ao lado ou acima da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

11 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resulta-
dos numéricos e valores comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte inferior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme 
a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se fechar as laterais da tabela.
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Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações. 
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Fonte: Do autor.

12 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as 
referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem 
alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo a norma, 
as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples 
entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

• Livro:

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.

• Com mais de três autores:

LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

• Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 
12, 2004.

• Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127f. 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.




