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EDITORIAL
Prezados Leitores,

A mudança de ano 2015/2016 nos fez enxergar novos caminhos e novas possibilidades 
dentro do contexto editorial. Ampliamos o foco da revista abrindo espaço para outras te-
máticas transversais que envolvessem gestão, sustentabilidade, inovação e finanças. Com 
isso, conquistamos novos Qualis Capes e estamos felizes pelo reconhecimento do trabalho 
em áreas distintas. Para este número, edição nº 1, ano 5, contamos c om dez artigos con-
forme a ordem abaixo:

1 – CRIAÇÃO DE VALOR E DESEMPENHO: UMA AGENDA DE PESQUISA

2 – COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE CERVEJAS ESPECIAIS

3 – LÍDER-HERÓI: UMA ANÁLISE DE SUAS CARACTERÍSTICAS À LUZ DOS ES-
TILOS DE LIDERANÇA

4 – A ANÁLISE DA OPÇÃO DE INTERNALIZAR OU EXTERNALIZAR A ATIVIDADE 
DE P&D À LUZ DE TEORIAS SOBRE ORGANIZAÇÕES

5 – ESCARGOT, CHURRASCO E PANELADA: A PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDO-
RES EM DIFERENTES AMBIENTES DE SERVIÇOS.

6 – ANÁLISE DA GESTÃO AMBIENTAL EM UMA MONTADORA AUTOMOTIVA 
ALFA/RS

7 – GESTÃO FINANCEIRA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO NO 
SETOR SUPERMERCADISTA DE MOSSORÓ-RN

8 – GESTÃO DE CAIXA EM ARRANJO PRODUTIVO LOCAL: UM ESTUDO EXPLO-
RATÓRIO NO SETOR DE FRUTICULTURA

9 – FOLGA ORÇAMENTÁRIA SOB A ÓTICA DA TEORIA DA AGÊNCIA

10 – SATISFAÇÃO EM EVENTOS: UMA ANÁLISE DO ARRAIÁ DA DIVERSIDADE 
SOB A ÓTICA DOS PARTICIPANTES

Agradecemos a colaboração de todos os envolvidos no processo de publicação. A equipe 
é a razão do nosso sucesso! À Editora UnP, membros do conselho, avaliadores e autores a 
nossa gratidão pela disponibilidade, colaboração, confiança e dedicação.

Desejamos uma agradável experiência de leitura e aguardamos novos materiais para 
edições futuras.

E vamos lá!

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso

As editoras.
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CRIAÇÃO DE VALOR E DESEMPENHO: 
UMA AGENDA DE PESQUISA

Alex Eckert 
Doutorando em Administração. Professor e pesquisador da UCS - 

Universidade de Caxias do Sul. E-mail: AEckert@ucs.br

Gabriel Sperandio Milan
Doutor em Engenharia de Produção na área de Sistemas de Qualidade. Professor e 
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Mateus Panizzon 
Doutorando em Administração. Professor e pesquisador da UCS - 

Universidade de Caxias do Sul. E-mail: mpanizzo@ucs.br

Envio em: Agosto de 2014

Aceite em: Janeiro de 2016

RESUMO: O ambiente competitivo está exigindo cada vez mais que as empresas direcionem seus 
esforços de marketing no sentido de envolver ativamente o cliente em determinadas decisões 
mercadológicas. Um exemplo efetivo desta participação dos clientes é denominada co-criação. 
Esta representa para as organizações um fator importante para o seu desempenho. Assim sendo, 
por meio de uma pesquisa qualitativo-exploratória, este estudo teve por objetivo analisar as pes-
quisas que relacionam a co-criação com o desempenho, evidenciando quais os principais cons-
trutos envolvidos, de que maneira estes construtos foram operacionalizados e quais as relações 
propostas entre eles, identificando lacunas para uma proposta de agenda de pesquisa futura.

Palavras-chaves: Estratégia. Orientação para o Mercado. Colaboração. Co-Criação. Criação de 
valor. Desempenho.

ABSTRACT: The competitive environment is increasingly demanding that companies target their 
marketing efforts in order to actively engage the customer in certain marketing decisions. An effec-
tive example of customer participation is called co-creation, which is an important performance 
factor for organizations. Thus, by means an qualitative- exploratory research, this study aimed to 
analyze the research that relate to co-creation with the performance, showing which major cons-
tructs involved, how these constructs were operationalized and which relations between propo-
sals them, identifying gaps for a proposed agenda for future research. 

Keywords: Strategy. Market Orientation. Collaboration. Value Creation. Co-Creation. Performance.

1. INTRODUÇÃO
No atual ambiente dos negócios, são visíveis as novas oportunidades que se apresentam 
para as organizações. Mas, são perceptíveis as mudanças que ocorrem na sistemática de 
se planejar e realizar negócios, de atender e se relacionar com os clientes, fornecedores 
e demais stakeholders. Inseridas neste ambiente estão as empresas, na busca constante 
de sua manutenção, crescimento e destaque no mercado. Para que estas empresas se 
desenvolvam e se consolidem, precisam se tornar competitivas, adotando uma postura 
estratégica que lhe traga um melhor desempenho.
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Neste horizonte, a orientação estratégica demonstra a filosofia da empresa de como ela 
conduz o negócio, por meio de um conjunto profundamente enraizado de valores e de 
crenças que orienta a empresa no sentido de alcançar um desempenho superior. Neste 
sentido, uma das estratégias adotadas pelas empresas é a orientação para o mercado, a 
qual pode ser caracterizada pela situação na qual uma empresa apresenta vontade e capa-
cidade de identificar, analisar, compreender e responder às necessidades e aos desejos dos 
seus clientes (GATIGNON; XUEREB, 1997). Aliás, diversos estudos empíricos, como, por 
exemplo, as pesquisas elaboradas por Slater e Narver (1994) e Jaworski e Kohli (1993), 
comprovaram  que existe uma relação positiva entre a orientação para o mercado e o de-
sempenho das empresas.

As empresas vêm buscando algo além de uma simples comunicação com o mercado, dire-
cionando seus esforços no desenvolvimento de uma interação permanente e mais próxima 
com os seus clientes (VARGO; LUSCH, 2004). Por isso, as empresas devem direcionar 
seus esforços de marketing na direção de um paradigma de marketing em tempo real, que 
busca integrar a customização e a prática relacional, cujo foco deveria ser o atendimento 
das demandas específicas dos clientes (OLIVER; RUST; VARKI, 1998).

A interação e a colaboração dos clientes podem garantir que os produtos e/ou serviços 
ofertados pelas empresas estejam ajustados adequadamente às exigências dos clientes. 
Além disso, a colaboração e a cooperação entre a empresa e seus clientes podem con-
tribuir para um aumento nas possibilidades de aprendizagem e de sinergia dentro da or-
ganização, bem como para a troca de informações entre as áreas técnicas e de gestão, 
estimulando a inovação (FREEL; HARRISON, 2006). Para Prahalad e Ramaswamy (2004), 
se esta interação entre entre o cliente e a empresa for efetiva no sentido de melhor atender 
às suas expectativas, poderá se configurar como uma das premissas da co-criação, que 
vem a ser o trabalho colaborativo entre as partes envolvidas em um processo de inovação, 
em que ambos os parceiros de negócio se envolvem, em diferentes graus, na atividade de 
co-ideação (co-ideation), co-design, co-desenvolvimento e co-criação de novos produtos 
e/ou serviços. 

Essa atividade colaborativa, que caracteriza a co-criação, pode ocorrer em diferentes con-
textos (BOLTON; SAXENA-IYER, 2009), sendo considerada como uma importante mani-
festação relacionada ao engajamento do cliente ou do consumidor junto à empresa (VAN 
DOORN et al., 2010).

Partindo do pressuposto de que ao adotar uma abordagem colaborativa, a qual procura en-
volver os clientes em processos que consigam capturar as suas expectativas e percepções, 
as empresas podem manter a competitividade e aumentar a performance com base na di-
ferenciação alcançada através do conhecimento das reais demandas dos clientes. Durugbo 
e Pawar (2014) sustentam que existe a necessidade de mais pesquisas para se verificar o 
que realmente está sendo investigado em termos de co-criação. Pressupõe-se, portanto, 
que a co-criação, assim como a orientação para o mercado, da qual é um componente, po-
dem ser relacionadas positivamente com o desempenho do negócio. Os mesmos autores 
identificaram que nos estudos que abordam a co-criação, as caracterizações e os modelos 
testados geralmente remetem à caracterização genérica e a necessidades específicas en-
volvidas com a co-criação. Sendo assim, identificaram 17 diferentes modelos conceituais 
de co-criação que foram utilizados nestas pesquisas, modelos estes que foram propostos 
para caracterizar, por exemplo, as contribuições do cliente e seu comportamento, o con-
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texto dos recursos no desenvolvimento de produtos ou serviços, as práticas dos clientes 
durante a co-criação, dentre outros aspectos. 

A partir desta contextualização, o objetivo do presente estudo foi o de analisar as pesqui-
sas desenvolvidas que relacionam a co-criação com o desempenho organizacional (ou do 
negócio), evidenciando, principalmente, quais são os principais construtos envolvidos, de 
que maneira tais construtos foram operacionalizados e quais as relações propostas entre 
eles. Além disso, buscou-se verificar se estes estudos convergem ou divergem com os 
modelos conceituais de co-criação apresentados por Durugbo e Pawar (2014), e com as 
métricas de marketing apresentadas por Sampaio et al. (2011), bem como sugerir uma 
agenda de estudos futuros.

2. CO-CRIAÇÃO
O crescente desenvolvimento da área de marketing é um fator determinante que pode con-
duzir os gestores a alavancarem as empresas a conseguir criar valor. Uma das premissas 
básicas que sustenta esta afirmação é o fato de que as empresas não entregam valor, mas 
apenas fazem propostas de valor, o qual é criado junto aos clientes a partir do consumo, 
uso ou utilização dos produtos e/ou serviços (LUSCH; VARGO, TANNIRU, 2009).

De acordo com Wittel et al. (2011), as pesquisas em marketing parecem ser baseadas em 
uma separação artificial entre a produção e o consumo, onde os clientes são muitas vezes 
vistos como agentes passivos de várias ofertas, ao invés de participantes ativos no pro-
cesso de criação de valor. Entretanto, existem evidências de que deve haver a substituição 
desta visão passiva dos clientes por uma visão ativa, em que os mesmos são convidados 
a utilizar a sua própria iniciativa, em vez de simplesmente reagir a perguntas e instruções 
pré-determinadas, e assim proporcionar novas oportunidades para as empresas criarem 
ofertas com maior valor para o cliente. Inclusive, Prahalad e Ramaswamy (2000) defendem 
que existe a premência de uma mudança de olhar sobre os clientes, os quais devem deixar 
de ser atores passivos para se tornarem participante ativos e co-criadores de valor. 

Vargo e Lusch (2004), ao examinarem este fenômeno interativo entre as empresas e seus 
clientes, introduziram um conceito da lógica dominante de serviço (S-D Logic) e do foco 
no cliente, que enfatiza o desenvolvimento das relações entre as empresas e os clientes 
por meio do diálogo e da interação existente. Para Vargo (2008), a referida lógica enxerga 
o cliente como um recurso operante, ou seja, um recurso capaz de agir sobre outros re-
cursos, e um parceiro de colaboração, que co-cria valor com a empresa, ao invés de ser 
apenas um “consultor” ou um recurso para idéias. 

Aliás, Zwass (2010) define a co-criação como o conjunto das atividades em que os clientes 
estão envolvidos para a concepção e produção de valor superior que desejam, por meio 
da utilização de seus conhecimentos e de outros recursos, seja com outros clientes ou 
com outras empresas que buscam a criação de valor. O’Hern e Rindfleisch (2009) com-
plementam que a co-criação se trata de uma atividade colaborativa no desenvolvimento 
de um novo produto (DNP) ou de um novo serviço (DNS), na qual os clientes contribuem 
ativamente e selecionam vários elementos de uma nova oferta para o mercado.
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Diante disso, as empresas só podem alcançar um estado de co-criadoras de valor durante 
a interação com os seus clientes. Antes desta interação, a posição destas empresas é a de 
facilitadoras de valor, uma vez que tentam fornecer aos seus clientes bens e/ou serviços 
que podem ser utilizados para obter valor (GRÖNROOS, 2008).

O potencial que os clientes têm para se tornarem colaboradores ativos no DNP ou no DNS 
tem sido alvo de diversos estudos. Por este motivo, o fenômeno da co-criação das em-
presas com os clientes está relacionado a um bom número de conceitos e perspectivas, 
conforme pode ser analisado na Figura 1:

Figura 1: Conceitos envolvendo clientes como colaboradores no DNP e DNS

Conceitos Características Autores

Lead user 
method

Identificação de clientes de vanguarda, que são incentivados a 
encontrar soluções para novas necessidades.

Von Hippel            
(1986)

Co-development Desenvolvimento conjunto de novos produtos e/ou serviços.
Neale e Corkindale 
(1998)

Co-opting 
customer 
competence

Os clientes se tornam uma nova fonte de competência para a 
empresa.

Prahalad e 
Ramaswamy (2000)

User involvement

Envolvimento do cliente no desenvolvimento de novos produtos, 
possibilitando a geração de idéias originais, valiosas e de realização 
que levam a
inovação de sucesso.

Kristensson, 
Gustafsson e Archer 
(2004)

Consumer 
involvement

As empresas devem saber exatamente o que os consumidores-alvo 
querem em produtos e serviços. Para tanto, deve haver um forte e 
relevante envolvimento do consumidor no processo de geração de 
ideias para a comercialização.

Pitta, Franzak e 
Katsanis (1996)

Customer 
interaction

A interação do cliente durante determinadas fases do processo de 
desenvolvimento do novo produto tem um impacto positivo no 
sucesso do novo produto.

Gruner e Homburg 
(2000)

Open innovation

Uso de entradas e saídas intencionais conhecimento para acelerar 
a inovação interna e expandir os mercados. As empresas podem e 
devem usar idéias externas assim como ideias internas, e caminhos 
internos e externos para o mercado.

Chesbrough (2003)

User-led 
innovation

Quando um usuário vai além da funcionalidade atual de um produto, 
prevê as necessidades e funções que poderiam servir no futuro e 
remodela o produto adequadamente para o seu próprio uso.

Von Hippel (2005)

Customer-active 
paradigm

O cliente desenvolve a idéia do novo produto e toma a iniciativa de 
transferir para um fabricante interessado.

Von Hippel (2005)

Participatory 
and convergence 
culture

Uma cultura em que as pessoas não agem como apenas os 
consumidores, mas também como colaboradores ou produtores.

Jenkins (2006)

Ad hoc 
innovation

A construção interativa de uma solução para um determinado 
problema apresentado por um cliente.

De Vries (2006)

Fonte: Elaborada com base em Droege, Hildebrand e Forcada (2009),
Wittel et al. (2011) e Durugbo e Pawar (2014).
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As propostas de criação de valor podem ser co-produzidas por empresas e clientes, ou 
seja, pode-se colaborar com a co-criação de novos produtos e/ou serviços de tal maneira 
que a empresa interage e negocia com seus clientes para desenvolver uma proposta de 
valor. Este processo, por si só, se converte em uma parte da co-criação de valor do qual a 
empresa pode participar (BALLANTYNE et al., 2008). 

Para Atuahene-Gima, Stanley e Olson (2005), as empresas que são orientadas para o mer-
cado podem ser classificadas em responsivas ou proativas. A orientação para o mercado 
responsiva diz respeito às tentativas de uma empresa para descobrir, entender e satisfazer 
as necessidades expressas de seus clientes. Já a orientação proativa, segundo os autores, 
é um processo orientado para o cliente, no qual a empresa deve descobrir, entender e 
satisfazer as necessidades latentes de seus clientes ou descobrir novas oportunidades de 
mercado. Isto pode ser feito através do trabalho conjunto com os clientes potenciais ou 
mediante a realização de experimentos de mercado para descobrir necessidades ou de-
mandas futuras. E é justamente tal condição proativa que permite a empresa desenvolver 
a co-criação.

Em acréscimo, Hoyer et al. (2010) afirmam que as pesquisas envolvendo co-criação en-
tre a empresa e os clientes está em sua “infância”, e muitos aspectos ainda não são bem 
compreendidos. Diante disso, delineam e discutem um marco conceitual que incide sobre 
o grau de co-criação do cliente no processo de DNP. Entretanto, a maior contribuição deste 
estudo reside no fato dos autores examinarem os principais motivadores e os principais 
impedimentos para a ocorrência deste processo, estão sintetizados na Figura 2:

Figura 2: Motivadores e impedimentos para o processo de co-criação

Níveis Motivadores Impedimentos

Cliente ou consumidor 

- Recompensas financeiras

- Benefícios sociais

- Conhecimento tecnológico

- Razões psicológicas

Empresa
- Aumento dos benefícios

- Redução de custos

- Direitos de propriedade intelectual

- Sobrecarga de informação

- Inviabilidade de Produção

- Preocupações sobre sigilo

Fonte: Adaptada de Hoyer et al. (2010).

É importante ressaltar que que a co-criação pode estar envolvida em diversas fases do 
processo de DNP e/ou de DNS. De acordo com Sawhney, Verona e Prandelli (2005), tradi-
cionalmente, as empresas têm envolvido os clientes a co-criar valor nas fases iniciais do 
processo usando técnicas de pesquisa em marketing bem estabelecidas, tais como, grupos 
focais e lead-users. Entretanto, como estas técnicas são dispendiosas e proporcionam 
interações limitadas ao contexto empresa-cliente (ou consumidor), novas tecnologias rela-
cionadas com a internet vem sendo gradativamente adotadas, pois permitem um aumento 
do escopo da interação das empresas com o mercado e mesmo entre os clientes.
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Partindo do pressuposto de que vários estudos têm conceituado fatores para caracterizar 
o processo de co-criação, e de que alguns até propõem metodologias para a co-criação, 
Durugbo e Pawar (2014) observaram que há lacunas de pesquisa que necessitam ser ex-
ploradas. Os autores argumentam que são raros os estudos que analisaram a   co-criação de 
uma forma que enfatize o papel do valor existente, ou que tenham formalizado o processo 
de co-criação com o objetivo de acrescentar rigor tanto para a pesquisa quanto para a prá-
tica das empresas, bem como que forneçam insights sobre as atividades que levem a um 
maior sucesso da co-criação.

Diante disso, os autores objetivaram propor um modelo unificado para a co-criação, que 
integrasse as funções estratégicas de envolvimento entre a empresa e os clientes ou con-
sumidores, com base nos valores em uso e nos valores de troca existentes, além de sele-
cionar técnicas específicas de co-criação. O estudo foi realizado dentro de uma empresa de 
semicondutores, na qual o modelo unificado foi aplicado em dois projetos colaborativos.

Além dos achados da pesquisa, o referido estudo evidencia que, na maioria das vezes, as 
descrições e os frameworks de co-criação têm focado na caracterização de necessidades 
intrínsecas à co-criação em relação a determinados elementos, tais como encontros (para 
discussão e levantamento de informações) e da participação de fornecedores e clientes. 
Estes modelos têm sido utilizados para caracterizar as contribuições do cliente e seu com-
portamento, situações de uso e o contexto de recursos no DNP ou no DNS, bem como 
práticas de consumo durante a co-criação. 

Outros aspectos analisados incluem, por exemplo, as capacidades, a experiência, a inte-
ligência, a governança, o serviço agregado, o valor, as funções e as atividades. Assim, os 
autores apresentam mais de uma dezena de modelos conceituais de co-criação que foram 
identificados, cujo enfoque está, basicamente, nas necessidades genéricas e também de 
domínio específico de alguns setores. Tais modelos são relacionados na Figura 3.

Figura 3: Modelos conceituais de co-criação

Tipos Modelo conceitual Descrição Básica do Modelo

Baseado em 
capacidades

Capability-based Permitir que empresas e clientes interajam nos pontos de 
contatos para lucro das empresas e a satisfação dos clientes.

Foco na atividade Activity-focused
Descrever possibilidades para o envolvimento do cliente, co-
design, resolução de problemas, experiência do cliente e self-
service.

Foco na 
comunidade

Community-focused Ressaltar o comportamento competitivo e contribuições que 
geram idéias e comentários durante concurso de concepção.

Foco na experiência

Experience-focused (a)
Capturar necessárias redes de recursos globais e comunidades 
temáticas que fomentam o diálogo, acesso, transparência e 
risco-retorno.

Experience-focused (b) Descrever a proposição/realização de valor  para as empresas, e 
percepção/expectativa de valor aos clientes.

Foco na governança

Governance-focused (a) Refletir a importância do incentivo ao co-criadores e utilizando a 
tecnologia da informação para apoiar as tarefas.

Governance-focused (b)
Refletir a mudança da empresa para a sociedade, e a 
reconfiguração do marketing para processos laborais gratuitos e 
não pagos.
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Foco na inteligência Intelligence-focused Refletir em relação busca por uma emergência de soluções 
relevantes em relação às soluções completas e incompletas.

Foco no cliente

Customer-focused (a)
Refletir possibilidades de formas de valor utilitárias, 
simbólicas, hedônicas, relacionais e de custo, direcionadas 
para si ou para outros.

Customer-focused (b) Enfatizar a importância de envolver os clientes como parte da 
cadeia de valor.

Foco no 
consumidor

Consumer-focused
Ressaltar práticas de participação e criação de benefícios 
próprios, ou benefícios para um conjunto mais amplo de 
consumidores.

Foco no papel Role-focused Enfatizar a importância de facilitadores e criadores durante as 
interações fornecedor/cliente.

Foco no papel e no 
processo

Process and
role-focused

Enfatizar a importância de combinar os processos de 
criação de valor entre fornecedor e cliente, via de papéis de 
facilitador/criador.

Foco no processo Process-focused Focar para os processos de clientes, de fornecedores e de 
encontro.

Foco no serviço

Service-focused (a) Descrever como os sistemas de serviços acessam, adaptam e 
integram recursos.

Service-focused (b) Lançar luz sobre como os clientes podem ser integrados através 
da obtenção de informações de uso.

Fonte: Adaptada de Durugbo e Pawar (2014).

3. DESEMPENHO E MÉTRICAS 
DE MARKETING

Hurley e Hult (1998) argumentam que o desempenho organizacional está relacionado à 
capacidade que as empresas têm de inovar e com as orientações estratégicas voltadas tan-
to para o mercado quanto para a aprendizagem. Por sua vez, Han, Namwoon e Srivastava 
(1998) afirmam que a orientação para o mercado incrementa a capacidade de inovação das 
organizações, e que esta afeta positivamente o seu desempenho.

Para se medir o desempenho organizacional, diversos modelos com diferentes métricas 
costumam ser utilizados. Kaydos (1991) destaca que um sistema de medição de desem-
penho, para contribuir efetivamente para a gestão da organização, deve informar ou trazer 
evidências pertinentes à estratégia e aos valores da organização, identificar problemas e 
oportunidades, informar sobre os processos e sua relação com os objetivos da organização, 
apoiar a decisão, definir as responsabilidades e criar índice ou indicadores de desempenho. 

O desempenho vem sendo alvo constante de pesquisas, tendo em vista a sua importância 
no contexto do marketing e da gestão empresarial. Para Kumar e Shah (2009), tanto os 
pesquisadores quanto os gestores estão sob crescente pressão no sentido de compreen-
der e explicar de que maneira os ativos e os recursos utilizados impactam no desempe-
nho dos negócios. Na maioria das vezes, as pesquisas medem o impacto das estratégias 
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de marketing no desempenho organizacional por meio de questionários destinados a um 
único entrevistado, pertencente a uma única empresa envolvida em um relacionamento 
específico, e os dados levantados são baseados, muitas vezes, em medições subjetivas. 
Estas respostas são insuficientes quando as pesquisas tentam investigar o valor co-criado 
nas relações entre empresas, porque eles não captam adequadamente alguns aspectos 
multifuncionais e interorganizacionais (STUART et al., 2002).

Buscando medir o desempenho, Moorman e Lehmann (2004), por exemplo, desenvolveram 
um modelo que liga as ações de marketing das empresas com o desempenho, envolvendo 
basicamente aspectos financeiros,  tais como a rentabilidade, os custos envolvidos e as 
receitas geradas. Já as métricas propostas por Gupta e Govindarajan (1984) são mais ade-
quadas quando se busca medir o desempenho em termos de lucratividades do fornecedor 
dentro do relacionamento com o cliente. Estas métricas buscam, resumidamente, avaliar o 
lucro líquido do fornecedor a partir da relação existente entre as partes, a margem de lucro 
em relação às vendas, a produtividade e o giro de capital decorrente do relacionamento. 

Byrd e Davidson (2003) seguem a mesma ideia, indicando que o desempenho deve ser me-
dido a partir da utilização de medidas financeiras. Segundo estes autores, o desempenho 
da empresa é definido como a medida em que a empresa tem um melhor retorno sobre o 
capital próprio e sobre os investimentos realizados, além das vendas propriamente ditas, 
cuja medição está diretamente relacionada com a sua participação de mercado (market 
share) e seu volume de negócios (faturamento, receitas). 

Todavia, Rosenbusch, Brinckmann, e Bausch (2011) realizaram uma meta-análise sobre 
o desempenho em pequenas e médias empresas (PMEs), e agruparam os indicadores de 
desempenho destas empresas com base em três grupos: retornos contábeis, crescimento 
e desempenho no mercado de ações. Além disso, identificaram que o desempenho orga-
nizacional das PMEs era decorrente da inovação, nos seus diferentes tipos, além do tempo 
de mercado da empresa e da cultura em que ela está inserida. 

Há evidências, portanto, de que o processo de P,D&I – Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação tem um importante papel no desempenho financeiro das empresas. Entretanto, 
quando as negociações das empresas que investem neste quesito são complementadas 
pelo capital relacional, há um desempenho muito maior. Assim sendo, é essencial que 
as empresas busquem desenvolver a confiança no relacionamento com os seus clientes, 
pois os benefícios decorrentes de um bom processo de P,D&I estão disponíveis apenas 
para aqueles que podem construir relações de confiança com seus clientes (KOHTAMÄKI; 
PARTANEN; MÖLLER, 2013).

Pattikawa, Verwaal e Commandeur (2006) também realizaram uma meta-análise, que bus-
cava resumir os conhecimentos acumulados sobre o desempenho de projetos de novos 
produtos. Partindo do presuposto de que o desempenho do novo produto é determinado 
pela interação do ambiente de mercado com a estratégia do novo produto ou serviço e do 
seu processo de desenvolvimento, eles categorizaram os antecedentes em quatro grandes 
categorias, quais sejam a estratégia, o ambiente, a proficiência de execução das atividades 
de desenvolvimento de produto e as variáveis   organizacionais.

Ao realizarem um estudo para analisar a forma de como os gestores abordam as medidas 
de marketing no contexto brasileiro, Sampaio et al. (2011) propuseram quatro categorias 
de indicadores que buscam medir o desempenho em marketing. A primeira apresenta os 
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indicadores de promoção, como, por exemplo, a compra em promoção, o retorno da co-
municação e as indicações de clientes. A categoria seguinte é composta por aspectos com-
portamentais dos clientes, como é o caso da satisfação, qualidade percebida e reclama-
ções. A terceira categoria traz os indicadores financeiros, tais como o lucro, a rentabilidade, 
os investimentos em marketing e as vendas. Por fim, foram classificados os indicadores de 
mercado e de inovação, tais como número de novos produtos ou serviços, participação de 
mercado e variações nos preços. A Figura 4 apresenta esta categorização:

Figura 4: Métricas em marketing.

Aspectos Medidos Descrição Indicadores de Desempenho

Indicadores de 
promoção

Métricas que podem ser diretamente 
relacionados com o processo de promoção: 
para o cliente, distribuidor e intermediários.

- Valor médio das transações

- Aquisição por promoção

- Retorno sobre comunicação

- Indicação de clientes

Indicadores do 
comportamento 
do cliente e dos 
intermediários

Métricas que estão diretamente associados 
com pensamentos, atitudes e ações dos 
clientes.

- Conhecimento da marca/produto

- Número de reclamações

- Satisfação do cliente

- Qualidade percebida

- Ciclo de vida do cliente

- Número de clientes

- Número de contatos 
- Intenção de compra

Indicadores 
financeiros

Medidas que têm um impacto  sobre fluxo de 
caixa da empresa.

- Lucro e rentabilidade

- Margens brutas

- Taxa de desconto

- Retorno sobre investimentos

- Volume de vendas

- Investimentos em marketing

Indicadores de 
mercado e inovação

Métricas relacionadas aos distribuidores, à 
oferta e à demanda.

- Disponibilidade do produto ou serviço

- Número de novos produtos ou serviços

- Participação de mercado

- Variação dos preços 

Fonte: Adaptada de Sampaio et al. (2011).

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Levando em consideração o objetivo do estudo, que era o de analisar os estudos que re-
lacionam a co-criação com o desempenho das organizações, pode-se caracterizá-lo como 
uma pesquisa natureza qualitativo-exploratória (SCOTT; GARNER, 2013), utilizando-se a 
análise de conteúdo como método central para análise dos dados (BARDIN, 2009). 



20

Ano 5, nº 1, ago.2015 / jan.2016 - ISSN 2236-8760

Inicialmente, definiu-se o escopo para a coleta de dados, tendo em vista a busca por 
artigos que contemplassem a co-criação e o desempenho, independentemente do méto-
do de pesquisa utilizado. Desse modo, buscou-se consultar os artigos que tivessem os 
termos “co-creation” e “performance” presentes no no título (title), no resumo (abstract) 
ou nas palavras-chave (keywords). Quando necessário, foram aplicados filtros para de-
limitar artigos apenas da área de gestão, por artigos completos revisados por pares e 
disponíveis para download. 

A coleta de dados, ou seja, a busca pelos artigos publicados, foi realizada em bases de 
dados internacionais, ou seja, as seguintes bases: Proquest, Science Direct, Scopus e Web 
of Science, sendo localizados 102 artigos no total. Os argumentos de pesquisa e os artigos 
localizados em cada uma destas bases de pesquisa estão sintetizados na Figura 5:

Figura 5: Artigos localizados na fase inicial da pesquisa.

Base de Dados Argumentos de Busca Artigos 
Localizados

Proquest
ab(“co-creation”) AND ab(“performance”)Texto completo: Texto completo 
incluído, Tipo de fonte: Scholarly Journals, Tipo de documento: Article

26

Science Direct
TITLE-ABSTR-KEY(“co-creation”) and TITLE-ABSTR-KEY(“performance”)
[All Sources(Business, Management and Accounting

12

Scopus
TITLE-ABS-KEY(“co-creation” AND “performance”) 
AND SUBJAREA(mult OR arts OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci)
AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)) AND (LIMIT TO (SUBAREA, “BUSI”))

17

Web of Science

Tópico: (“co-creation” AND “performance”) Refinado por: Domínios 
de pesquisa: ( SOCIAL SCIENCES OR SCIENCE TECHNOLOGY) 
AND Áreas de pesquisa: ( BUSINESS ECONOMICS ) AND Tipos de 
documento: (ARTICLE)Tempo estipulado: Todos os anos. 

47

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada.

Em um segundo momento, foi feita uma verificação nos artigos buscando identificar a 
ocorrências de itens duplicados, visto que as buscas a partir de diferentes bases de dados 
podem remeter aos mesmos periódicos. Além disso, foi realizada uma leitura flutuante 
(BARDIN, 2009) nos artigos, sendo também excluídos da amostra aqueles que não apre-
sentavam de forma clara e definida os aspectos que se buscava analisar (relação entre 
co-criação e desempenho). 

Finalizada esta etapa, os 30 artigos restantes foram agrupados por ano de publicação e por 
método de pesquisa empregado nos mesmos, observando que todos eles foram publicados 
nos últimos cinco anos, demonstrando a emergência dos dois temas quando pesquisados 
em conjunto. O detalhamento dos artigos, ao final desta etapa, é apresentado na Tabela 1:
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Tabela 1: Artigos publicados sobre co-criação e desempenho

Anos Surveys Estudos             
de Caso Experimento Outros 

Métodos Total

2010 2 - - 1 3

2011 1 - - 2 3

2012 6 2 - 2 10

2013 5 4 - 1 10

2014 2 1 1 - 4

Total 16 7 1 6 30

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada.

Para prosseguir para a efetiva análise dos artigos, foi realizado um último recorte, optando-
-se em considerar os artigos que foram desenvolvidos pelos métodos de pesquisa survey 
e estudo de caso. Ressalta-se que estas abordagens apresentam relações estatísticas ou 
analíticas, não se tratando apenas de proposições teóricas. Além disso, foram retirados da 
amostra os artigos que não apresentavam os construtos e indicadores associados à co-
-criação e ao desempenho.

De acordo com Bardin (2009), nas primeiras fases de uma análise de conteúdo (pré-
-análise), é que se faz a constituição do corpus, ou seja, a formação do conjunto dos 
documentos, neste caso os artigos, que foram selecionados e que foram submetidos aos 
procedimentos analíticos. Assim sendo, os 12 artigos que foram efetivamente utilizados e 
analisados neste estudo estão apresentados na Figura 6.

Figura 6: Artigos selecionados para a análise

Nº Autores Ano Origem Ambiência da Pesquisa

1 Lin, Wang e Yu 2010 Taiwan Indústria de alta tecnologia

2 Rodríguez, Alvarez e Vijande 2010 Espanha Serviços hoteleiros

3 Wittel et al. 2011 Suécia Indústria e serviços em geral

4 Enz e Lambert 2012
EUA e

Reino Unido

Comércio e serviços               de 
alimentação

5 Füller et al. 2012 Áustria Indústrias

6 Gallan et al. 2013 EUA Serviços médicos

7 Grissemann e Stokburger-Sauer 2012 Áustria Agência de viagens

8 Gustafsson, Krintensson e Wittel 2012 Noruega e Suécia Gestores de DNP/DNS

9 Novani e Kijima 2012 Japão Empresa aérea

10 O’Cass e Ngo 2012 Austrália Diversos

11 Edvardsson et al. 2013
Suécia, Suíça e 
Alemanha

Empresas de serviços

12
Santos-Vijande, Gonzáles-Mieres e 
López-Sánchez

2013 Espanha
Empresas de serviços              de 
conhecimento intensivo

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada.
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4.1. DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE 
ANÁLISE: BASES TEÓRICAS UTILIZADAS
Ao observarem que há diversas lacunas nas pesquisas sobre co-criação, Durugbo e Pawar 
(2014) propuseram um modelo unificado para a co-criação, que integrasse as funções es-
tratégicas de envolvimento entre a empresa e os consumidores, com base nos valores em 
uso de valores de troca existentes, além de selecionar técnicas específicas de co-criação. 
Para desenvolverem este estudo, os autores enfatizaram a necessidade de uma categoriza-
ção das tipologias de co-criação. 

A partir de uma revisão da literatura, os mesmos identificaram, portanto, 17 diferentes 
abordagens, que foram denominadas de modelos conceituais de co-criação. Estes mode-
los foram considerados como códigos para a geração de categorias maiores, a partir dos 
estudos analisados. Para facilitar esta análise, foi elaborada a Figura 7.

Figura 7: Comparativo das tipologias de co-criação analisadas

Durugbo e Pawar (2014) – Base Teórica Demais Estudos Analisados

Descrição do Modelo de 
Co-Criação Tipos

Estudos

Analisados
Caracterização Categorias 

Geradas

Permitir que empresas e 
clientes interajam nos pontos 
de contatos para lucro das 
empresas e a satisfação dos 
clientes.

Baseado em 
capacidades

Santos-Vijande, 
Gonzáles-Mieres 
e López-Sánchez 
(2013)

Conhecer as 
necessidades e os 
desejos dos clientes 
para sua satisfação.

Co-criação  de 
valor

Enfatizar a importância de 
envolver os clientes como parte 
da cadeia de valor.

Foco no 
cliente

Lin, Wang e Yu 
(2010)

Criar e entregar valor 
via relacionamentos 
empresa/clientes.

Descrever a proposição/
realização de valor  para 
as empresas, e percepção/
expectativa de valor aos 
clientes.

Foco na 
experiência

Enz e Lambert 
(2012)

Valor que cada parte do 
relacionamento ajuda a 
co-criar.

Refletir em relação busca por 
uma emergência de soluções 
relevantes em relação  às 
soluções completas   e 
incompletas.

Foco no 
valor

Gallan et al. 
(2013)

Clientes compartilham 
informações, dão 
sugestões, e se engajam 
na tomada de decisão 
compartilhada.
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Permitir que empresas e 
clientes interajam nos pontos 
de contatos para lucro das 
empresas e a satisfação dos 
clientes.

Baseado em 
capacidades

Grissemann e 
Stokburger-Sauer 
(2012)

Técnicas proativas 
de marketing, com 
a participação dos 
usuários, resulta em 
inovações, menos 
concorrentes e mais 
lucros.

Co-criação  de 
produtos

Descrever possibilidades para 
o envolvimento do cliente, 
co-design, resolução de 
problemas, experiência do 
cliente e self-service.

Foco na 
atividade

Edvardsson, et al. 
(2013)

Clientes contribuem 
ativamente nos 
elementos de um novo 
produto.

Permitir que empresas e 
clientes interajam nos pontos 
de contatos para lucro das 
empresas e a satisfação dos 
clientes.

Baseado em 
capacidades

Gustafsson et al. 
(2012)

Diferentes formas de se 
comunicar e interagir 
com os clientes.

Ressaltar o comportamento 
competitivo e contribuições 
que geram idéias e comentários 
durante concurso de concepção.

Foco na 
comunidade

O’Cass e Ngo 
(2012)

Envolvimento dos 
clientes em operações 
que estão em curso, 
por meio de inputs no 
processo de criação.

Co-criação  de 
processos

Enfatizar o papel da informação 
para a realização de produtos e 
serviços integrados.

Foco na 
inteligência

Wittel et al. (2011)

Clientes participam 
ativamente no 
desenvolvimento 
de serviços, com 
informações sobre as 
suas necessidades e/ou 
com sugestões de idéias 
para futuros serviços.

Co-criação  de 
serviços

Descrever possibilidades para 
o envolvimento do cliente, 
co-design, resolução de 
problemas, experiência do 
cliente e self-service.

Foco na 
atividade

Füller et al. (2012)

Clientes atuais e/ou 
potenciais trabalham 
com a empresa 
durante as várias 
fases do processo de 
desenvolvimento.

Lançar luz sobre como os 
clientes podem ser integrados 
através da obtenção de 
informações de uso.

Foco no 
serviço

Rodríguez, Alvarez 
e Vijande (2010)

Participação  dos 
clientes no DNS.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada. 

As quatro categorias consistem em: co-criação de valor, co-criação de produtos, co-criação 
de processos e co-criação de serviços. Com base nesta análise, foi possivel entender que 
a co-criação de valor é baseada em capacidades, apresentando foco no cliente e na experi-
ência. A co-criação de produtos é baseada em capacidades e foco na atividade, enquanto a 
co-criação de processos tem foco na comunidade. Já a co-criação de serviços tem foco na 
atividade e na utilização de inteligência.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

5.1. OPERACIONALIZAÇÃO DA CO-
CRIAÇÃO E SUAS RELAÇÕES
Em relação à co-criação, foram identificados quatro tipos diferentes de co-criação, quais 
sejam, a de valor, de produtos, de processos e de serviços. Conforme pode ser verificado 
na Figura 8, mesmo quando a tipologia utilizada se refere à co-criação de valor, que repre-
senta metade dos estudos selecionados, foi utilizada uma grande variedade de operaciona-
lizações do construto e diferentes embasamentos teóricos para caracterizá-lo. 

Figura 8: Tipos de co-criação identificados nos estudos.

Tipos Operacionalização Caracterização

Co-criação de 
valor (6)

- antecedente do desempenho 
organizacional (1)

- mediador entre a  orientação para o 
mercado e o desempenho da cadeia de 
suprimentos (1)

- mediador entre o marketing interno e o 
desempenho de clientes (1)

- mediador entre a positividade do 
cliente e o desempenho de clientes (1)

- mediador entre a interação de clientes 
e a o desempenho da aprendizagem (1)

- consequente da capacidade de 
inovação de produto e da capacidade de 
marketing (1)

- conhecer os desejos e necessidades dos consumidores 
para sua satisfação (2)

- criar e entregar valor via relacionamentos empresa/
clientes (1)

- participação  dos clientes no DNS (1)

- valor que cada parte do relacionamento ajuda a co-criar 
(1)

- clientes compartilham informações, dão sugestões, e se 
engajam na tomada de decisões compartilhadas (1)

Co-criação de 
produtos (3)

- antecedente do desempenho do projeto  
(2)

- consequente da criatividade dos 
clientes (1)

- técnicas proativas de marketing, com a participação dos 
usuários, resulta em inovações, menos concorrentes e 
mais lucros (1) 

- consumidores contribuem ativamente nos elementos de 
um novo produto (1)

- diferentes formas de se comunicar e interagir com os 
clientes (1)

Co-criação de 
processos (1)

- mediador entre o suporte da empresa 
para a co-criação e desempenho de 
clientes (1)

- envolvimento dos clientes em operações que estão em 
curso, por meio de inputs no processo de criação (1)

Co-criação de 
serviços  (2)

- antecedente do desempenho de novos 
serviços, e antecedente do desempenho 
de clientes (1)

- antecedente de desempenho 
organizacional (1)

- clientes participam ativamente no desenvolvimento de 
serviços, com informações sobre as suas necessidades 
e/ou com sugestões de ideias para futuros serviços (1)

- clientes atuais e/ou potenciais trabalham com a 
empresa durante as várias fases do processo de 
desenvolvimento (1)

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada. 
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Obs.: Os números entre parênteses indicam a quantidade de ocorrências (estudos anali-
sados).

É pertinente comentar que, quando analisadas a operacionalização e os relacionamentos da 
co-criação, independente da sua tipologia, percebe-se que em determinados estudos ela é 
apresentada no framework como um antecedente, relacionando-se com diferentes construtos. 

Quando se analisa a caracterização das tipologias de co-criação identificadas nos estudos, 
percebe-se um efetivo alinhamento conceitual, todos envolvendo a participação dos clien-
tes e consumidores nas atividades de marketing das empresas. Os termos chave identifi-
cados nesse quesito, como por exemplo, a interação empresa-cliente, a participação ativa 
dos clientes e compartilhamento de informações, convergem com o conceito de Zwass 
(2010), pelo qual a co-criação pode ser definida como o conjunto de atividades em que os 
clientes estão envolvidos com as empresas para a criação e produção de valor superior, 
através da utilização de seus conhecimentos e de outros recursos.

Já ao se analisar as métricas utilizadas para avaliar a co-criação, percebe-se que não existe 
uma padronização das mesmas. Por exemplo, mesmo nos estudos que buscavam medir a 
co-criação de valor, foram identificados 16 diferentes abordagens de indicadores, variando 
desde ganhos financeiros, compartilhamento de experiências, até redução de tempo no 
DNS. Este último enfoque, do ganho de tempo, juntamente com a participação ativa dos 
clientes, foram as únicas métricas utilizadas em todas as quatro tipologias de co-criação. 

5.2. MODELOS CONCEITUAIS DE CO-
CRIAÇÃO: OPORTUNIDADES DE PESQUISA
Conforme abordado no referencial teórico que trata da co-criação, o potencial que os clien-
tes têm para se envolverem ativamente no DNP e no DNS já é alvo de estudo de muitos 
pesquisadores (VON HIPPEL, 1986; CHESBROUGH, 2003; JENKINS, 2006), embora a ter-
minologia seja relativamente nova. Estudos que abordem essa participação dos clientes 
nas operações de marketing das empresas poderiam servir para trazer mais esclarecimen-
tos sobre o tema, bem como contribuir com o aspecto conceitual daquilo que atualmente 
é estudado na co-criação.

Já em relação às tipologias e características da co-criação, verificou-se que a partir da aná-
lise de uma amostra de 12 pesquisas empíricas, o construto era abordado sob diferentes 
enfoques. Alguns estudos apresentavam a co-criação de valor, outros de produto e serviço, 
e outros ainda de processo. Quando comparadas essas tipologias com um estudo recente 
da área (DURUGBO; PAWAR, 2014), que apresentava uma categorização a partir das prin-
cipais pesquisas sobre o assunto, percebeu-se uma grande divergência. 

Em decorrência disso, tal como sugeriram Droege, Hildebrand e Forcada (2009) quando 
estudaram empresas prestadoras de serviço, devido ao fato de até o momento não haver 
um consenso a respeito de uma categorização de co-criação. Por isso, mais estudos são 
necessários para avaliar as categorizações existentes, ou até criar novas taxonomias que 
possam servir de subsídios teóricos para outros estudos sobre o tema.
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5.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO 
DESEMPENHO E SUAS RELAÇÕES
O desempenho também é apresentado sob diferentes tipologias. A partir da leitura do refe-
rencial teórico destes estudos, e da interpretação dos modelos apresentados, foram iden-
tificados oito diferentes tipos de desempenho: da cadeia de suprimentos, de clientes, de 
projeto, de produto, da aprendizagem, de valor, de serviço e organizacional. Merece desta-
que que grande parte destas pesquisas utiliza o desempenho organizacional e o de clientes 
para medir os resultados de marketing.

Ainda, no que tange à operacionalização do desempenho nos modelos e frameworks des-
tas pesquisas, percebe-se que não há uma grande variedade de diferentes utilizações do 
construto. Em função da sua caracterização, de ser o resultado de algum ato ou ação da 
empresa, em praticamente todos os estudos ele apresenta-se como um consequente do 
framework proposto, conforme pode ser verificado na Figura 9:

Figura 9: Tipos de desempenho identificados nos estudos

Tipos Operacionalização Caracterização Métricas

Da cadeia de 
suprimentos (1)

- consequente da 
orientação para o 
mercado e da  co-
criação de valor (1)

- recursos 
intelectuais,  físicos 
e organizacionais 
aumentam a eficiência 
da cadeia de 
suprimentos (1)

- flexibilidade nos sistemas de entrega (1)

- fortalecer as parcerias com fornecedores (1)

- custos competitivivos (1)

- ciclos mais curtos de pedidos (1)

- flexibilidade na resposta aos clientes (1)

De clientes (3)

- mediador entre 
co-criação de valor 
e desempenho 
organizacional (1)

- consequente da co-
criação de valor (1)

- consequente da co-
criação de serviços (1)

- resultados de 
clientes (2)

- resultado de uma 
experiência que atende 
ou excede a necessidade 
do cliente (1)

- o próprio esforço 
dos clientes pode 
ser traduzido para o 
mercado (1)

- grau de satisfação (3)

- grau de leadade (1)

- valor adicionado aos clientes (2)

-  redução de reclamações (2)

- melhora da imagem da empresa (2)

- satisfação com a atenção dada (1)

- satisfação com o tratamento recebido (1)

- satisfação com experiência positiva na 
relação (1)

- retenção de clientes (2)

- melhoria da comunicação com os 
clientes (2)

Organiza-cional (3)

- consequente da 
co-criação de valor 
e do desempenho de 
clientes (1)

- consequente da co-
criação de valor (1)

- consequente da co-
criação do processo (1)

- consequente da co-
criação de serviços (1)

- medidas financeiras e 
de mercado (1)

- medidas financeiras (1)

- resultados 
atitudinais (1)

- impacto na melhoria 
dos resultados do 
negócio em relação à 
concorrência.(1)

- vendas (2)

- cota de mercado (2)

- lucros (2)

- rentabilidade (1)

- redução de custos (1)

- satisfação com o serviço aos cliente (1)

- satisfação durante a visita na empresa (1)

- superação de expectativas (1) 
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De projeto (2)
- consequente da co-
criação de produtos (2)

- medidas financeiras 
(1)

- medidas de 
valorização dos 
participantes (1)

- margem de lucro (1)

- satisfação (1)

De produto (1)
- consequente da co-
criação de produtos (1)

- medidas financeiras 
(1)

- volume de vendas (1)

- rentabilidade geral (1)

- rentablidade em relação ao objetivo (1)

Da aprendi-zagem 
(1)

- consequente da co-
criação de valor (1)

- medidas de 
conhecimento em 
relação ao proverdor de 
serviço (1)

- retorno da aprendizagem obtida (1)

De valor (1)

- consequente da 
capacidade de 
inovação de produto 
e da capacidade de 
marketing (1)

- empresas 
precisam entender 
as expectativas dos 
clientes, e transformá-
las em resultados de 
valor (1)

- satisfação às preferências pessoais dos 
clientes (1)

- entrega de produtos de qualidade (1)

- entregamos os produtos que são 
exatamente o que os clientes querem (1)

- entregamos produtos que superem as 
expectativas dos clientes (1)

- entregamos produtos com características 
inovadoras de desempenho (1)

De serviço (1)
- consequente da co-
criação de serviços (1)

- desempenho dos 
novos serviços em 
relação aos objetivos 
de desenvolvimento de 
serviços (1)

- custos (1)

- vendas (1)

- satisfação de clientes (1)

- lucratividade (1)

- participação de mercado (1)

- inovatividade (1)

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada. 

Obs.1: Os números entre parênteses indicam a quantidade de ocorrências
(estudos analisados).

Obs.2: O somatório (13) é maior que a amostra (12), pois um estudo utilizou dois construtos.

Em apenas um dos estudos o desempenho é apresentado como mediador. Nesse caso, 
trata-se do desempenho de clientes, localizado entre os construtos da co-criação de valor 
e o desempenho organizacional. É importante ressaltar que até mesmo nesse estudo seu 
consequente é também o desempenho, só que desta vez o desempenho organizacional.

Quando se analisa a caracterização conceitual do desempenho, a variedade conceitual tam-
bém é extensa. Isso se deve ao enfoque que os pesquisadores deram ao resultado. Por 
exemplo, na pesquisa em que a análise foi em relação ao desempenho do projeto, a carc-
terização desses resultados foi direcionada tanto para o aspecto financeiro, quanto para 
medidas de valorização dos clientes. Ao se realizar uma análise nas demais tipologias do 
desempenho, percebe-se que esta caracterização está diretamente relacionada com as mé-
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tricas que foram utilizadas para realizar a mensuração do construto. Estas métricas serão 
analisadas mais detalhamente no próximao tópico.

5.4. MÉTRICAS DO DESEMPENHO DE 
MARKETING: OPORTUNIDADES DE PESQUISA
Embora a categorização das métricas de marketing em quatro grupos proposta por Sam-
paio et al. (2011) tenha sido realizada com base em vasta literatura, algumas divergências 
puderam ser identificadas. Por exemplo, a pesquisa realizada um ano antes por Lin, Wang 
e Yu (2010) já havia analisado a co-criação e sua relação com o desempenho da cadeia de 
suprimentos, utilizando uma escala adaptada de Gunasekaran, Patel e McGaughey (2004) 
e de Fawcett, Magnan e McCarter (2008).

Conforme pode ser verificado, o desempenho da cadeia de suprimentos foi avaliado por 
cinco métricas, das quais três puderam ser identificadas nas categorias de Sampaio et al. 
(2011). Entretanto, tanto a métrica de flexibilidade nos sistemas de entrega, quanto a par-
ceria com fornecedores, não puderam ser classificadas. Emerge, então, uma nova possibi-
lidade de pesquisa, que amplie a busca sobre as métricas que normalmente são utilizadas 
para mensurar o desempenho, independente de sua dimensão de análise.

Além disso, sugere-se uma pesquisa que busque sugerir os indicadores de marketing mais 
adequados para certos contextos. Por exemplo, de acordo com o seu ramo de atuação 
(indústria, comércio ou serviço), porte (micro, pequena, média ou grande) ou abrangência 
geográfica (nacional ou internacional).

5.5. ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRA AS 
CATEGORIAS DE CO-CRIAÇÃO E DESEMPENHO
O contexto organizacional exige que as empresas direcionem seus esforços de marketing 
no sentido de envolver ativamente o cliente para que ele participe das decisões mercado-
lógicas da empresa. Esta participação, que está sendo chamada de co-criação, é um fe-
nômeno relativamente novo no contexto organizacional, sendo que a maioria dos estudos 
científicos realizados se concentram nos últimos dez ou quinze anos. Para as organizações, 
a co-criação representa uma peça importante para o seu desempenho.

A co-criação, quando analisada conjuntamente com o desempenho, é abordada sob diver-
sas tipologias, como por exemplo, a co-criação de valor, de produtos, de processos e de ser-
viços. O que todas elas têm em comum é o fato de serem apresentadas nos frameworks das 
pesquisas, na grande maioria das vezes, como variáveis antecedentes do desempenho. Ou 
seja, quando as organizações se valem da co-criação, há reflexos disso no seu desempenho.

Entretanto, o que se percebe que não há uma consolidação da literatura quando se trata 
dessa categorização da co-criação. Quando comparadas as tipologias identificadas nos es-
tudos empíricos com uma recente sugestão de categorização (DURUGBO; PAWAR, 2014), 
percebe-se que os agrupamentos não utilizam a mesma nomenclatura, sugerindo-se, a par-
tir disso, novos estudos que possam gerar tipologias convergentes acerca da co-criação.
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O desempenho, por sua vez, quando analisado em estudos empíricos conjuntamente com 
a co-criação, também é abordado sob diferentes enfoques. Oito diferentes tipos de desem-
penho foram identificados: o desempenho da cadeia de suprimentos, o desempenho de 
clientes, o organizacional, de projeto, de produto, da aprendizagem, de valor e de serviço. 
Embora exista esta diversidade, cabe destacar que em praticamente todos os modelos 
apresentados o desempenho é apresentado como variável consequente.

Quando o assunto são as métricas utilizadas para avaliar o desempenho, elas também são 
diversas, pois buscam medir diferentes tipos de resultados. Ao se analisar individualmen-
te e comparar com as métricas apresentadas em outro estudo (SAMPAIO et al., 2011), 
percebe-se nos estudos empíricos foram utilizadas duas métricas que não fizeram parte 
da categorização proposta, fazendo com que não houvesse uma convergência. Tanto a 
métrica de flexibilidade nos sistemas de entrega, quanto a parceria com fornecedores, não 
puderam ser classificadas, fazendo emergir uma possibilidade de pesquisa futura, amplian-
do e atualizando a referida categorização.

A Figura 10 resume as relações observadas na literatura, e apresenta lacunas e possibilidades 
de estudo. Por exemplo, os antecedentes da co-criação de serviços, pois nenhum estudo foi 
desenvolvido nesta direção. Também há lacunas em relação à orientação para o mercado na 
co-criação de produtos e de serviços, o que se identifica como oportunidades de pesquisa. 

Figura 10: Relações identificadas nos estudos

Antecedentes
(Variável Independente)

Categoria de Co-Criação
(Variável Mediadora)

Tipo de Desempenho
(Variável Independente)

Orientação para o Mercado

Capacidade de Marketing

Capacidade de Inovação de Produtos

Positividade do Cliente

Interação com Clientes

Marketing Interno

Co-Criação de Valor

Desempenho de Valor

Desempenho da Cadeia de Suprimentos

Desempenho de Clientes

Desempenho Organizacional

Desempenho de Aprendizagem

Criatividade do Cliente Co-Criação de Produtos
Desempenho de Projetos

Desempenho de Produto

Suporte para a Co-Criação Co-Criação de Processos
Desempenho de Clientes

Desempenho Organizacional

Co-Criação de Serviços Desempenho do Serviço

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa realizada. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi o de analisar as pesquisas que relacionam a co-criação com 
o desempenho, evidenciando quais os principais construtos envolvidos, de que maneira 
estes construtos foram operacionalizados e quais as relações propostas entre eles, identi-
ficando lacunas para uma proposta de agenda de pesquisa. 
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A partir de uma metodologia qualitativo-exploratória, foi possível identificar categorias de 
análise e analisar relações já testadas em estudos realizados, de modo a identificar lacunas 
de pesquisa que estimulem os pesquisadores a desenvolverem novos estudos com o intui-
to de contribuir para a área. 

No entanto, tendo em vista uma amostra restrita de artigos coletados, em função das bases 
de dados utilizadas, sugere-se que esta limitação de pesquisa se torne outra provocação 
para o desenvolvimento de pesquisas futuras, a partir da replicação deste mesmo estudo 
em caráter longitudinal, o que possibilitaria, após dois ou três anos, avaliar a evolução 
científica na área da co-criação e do desempenho, verificando-se a sua evolução.
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RESUMO: O objetivo do presente estudo é descrever as variáveis que influenciam o comporta-
mento de compra dos consumidores de cervejas especiais, bem como se dá o processo de com-
pra. A pesquisa tem metodologia descritiva com abordagem quantitativa; como instrumento de 
coleta de dados foi usado o questionário composto de dois blocos de questões, um tratando do 
perfil socioeconômico e outro das variáveis da literatura sobre comportamento de compra. O ins-
trumento foi aplicado virtualmente, tendo obtido uma amostra de 108 sujeitos que participaram da 
pesquisa.  Dentre os principais resultados observa-se que a maior parte eram homens de idade 
entre 26 a 35 anos, já pós-graduados com renda média de cinco salários mínimos. Observa-se 
ainda que as variáveis que têm maior influência são associadas ao grupo de referencias primá-
rio. Os resultados obtidos permitiram concluir que o público de cervejas especiais são pessoas 
de renda média/alta, com avançado grau de instrução e que seu comportamento de compra é 
influenciado pelo padrão de vida que possuem, bem como a variedade do produto, preço e loca-
lidade do ponto de venda. 

Palavras Chaves: Comportamento do Consumidor. Cervejas Especiais. Compra. 

CONSUMER BEHAVIOR SPECIAL BEERS

ABSTRACT: The aim of this study is to describe the variables that influence consumer purchasing 
of special beers behavior and how is the buying process. The research is descriptive method with 
quantitative approach; as data collection instrument it was used two blocks of issues one deals 
with the socioeconomic profile and the variables of purchasing behavior on literature survey. The 
instrument was applied virtually having obtained a sample of 108 subjects who participated in the 
survey. Among the main results has been one that most were men aged 26-35 years as postgra-
duates with an average income five times the minimum wage. It is observed that the variables 
that have the greatest influence are associated with the group of primary references. The results 
showed that the public of special beers are people with medium / high income, with advanced 
level of education and their buying behavior is influenced by the standard of living they have, and 
the range of product, price and location of point of sale.

Key Words: Consumer Behavior. Special beers. Buy.
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1. INTRODUÇÃO
As cervejas especiais – também conhecidas como artesanais, premium, superpremium, 
gourmet – são cervejas dotadas de tributos de diferenciação se comparadas às cervejas 
produzidas em larga escala. Essas cervejas são caracterizadas, de modo geral, pelo uso de 
matéria prima nobre e processos de produção refinados (STEFENON, 2012). O setor que 
abriga este tipo de produto no Brasil apresenta-se pequeno, sendo um específico nicho de 
mercado. Porém, é notável seu crescimento no país, visto as importações e a consequente 
expansão de ofertas de marcas do mundo todo, o que evidencia sinais da consolidação 
desse segmento (STEFENON, 2012). Esse crescimento deu-se pelo aumento de renda dos 
brasileiros nos últimos cinco anos, que alavancou o consumo interno de alimentos e be-
bidas de maior valor agregado, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014). 

Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de produtores mundiais de cerveja, 
ficando atrás apenas da China e EUA, porém o consumo de cervej a nesses três países ainda 
possui um grande espaço para crescimento. Diante desse fato, as cervejarias artesanais 
ainda continuam buscando maior participação do setor, entre os anos de 2007 e 2009, 
por exemplo, o setor de cervejas especiais cresceu 40%, enquanto o mercado de cervejas 
industriais cresceu 11% (STEFENON, 2012). A perspectiva de crescimento das cervejas 
especiais se dá pela redução do consumo das cervejas industriais, ocasionadas pela Lei 
Federal nº 11.705/8 (Lei Seca) e o aumento dos preços (SEBRAE, 2014).

Diante das mudanças sociais vividas no Brasil nos últimos anos – a transformação dos 
hábitos de consumo –, o estudo do comportamento do consumidor é uma importante fer-
ramenta de marketing que desvenda os hábitos, desejos e outros fatores que influenciam 
o ato de compra dos consumidores de cervejas especiais. Assim o objetivo deste trabalho 
é desenvolver um estudo sobre quais variáveis influênciam o comportamento de compra 
dos consumidores desse nicho de mercado. Este trabalho foi estruturado em seis seções, 
a primeira refere-se a introdução e os objetivos; a segunda trata sobre a cerveja em sua ori-
gem, história, mercado e tipos; a terceira seção diz respeito ao estudo do comportamento 
do consumidor, bem como as características que afetam o comportamento e o processo de 
compra; a metodologia usada na pesquisa é descrita na quarta seção, sendo essa descri-
tiva com abordagem quantitativa; já a quinta apresenta a análise dos dados e, e na última, 
trazem-se as considerações finais.

2. O MUNDO DAS CERVEJAS
Sabe-se que a cerveja é a mais antiga das bebidas: “Mais antiga que o vinho, surgido 
de uma manifestação espontânea, a cerveja resulta de um processo de cozimento e fer-
mentação alcoólica do mosto do malte de um cereal, normalmente a cevada”, (PINHO, 
2000, p.113). Ela surge no período de transição do paleolítico ao neolítico, no qual os 
homens ‘anatomicamente modernos’, Homo Sapiens Sapiens, passaram a desenvolver 
a agricultura, assim
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Com a mudança do estilo de vida de caça e coleta para um mais sedentário, os 
homens vieram a contar com uma nova bebida derivada de cevada e trigo, as 
primeiras plantas intencionalmente cultivadas. Esta tornou-se o núcleo central 
da vida social, religiosa e econômica, e foi a principal bebida das primeiras civi-
lizações (STANDAGE, 2005, p.15).

Conjectura-se que a cerveja foi originada na Suméria, cidade-estado situada entre os rios 
Tigres e Eufrates, região conhecida como Mesopotâmia do Sul. Acredita-se que a fermen-
tação ocorreu por acaso: “Pode-se supor que se quisesse aliviar a deglutição de algum 
doente e para isso tivessem molhado numa jarra um pedaço de pão. A jarra foi esquecida 
e após alguns dias iniciou-se a fermentação. Disto resultou um caldo embriagador [...]” 
(MÜLLER, 2002, p.17). 

Na Europa, no período da Idade Média a cerveja era produzida por monges, os quais se 
dedicaram de forma intensiva a sua fabricação, pois de acordo com o dito ‘Liquida non 
frangunt jeunum’ (o liquido não quebra o jejum), a cerveja era uma opção de bebida sa-
borosa e nutritiva, que permitia os monges passarem longos tempos em jejum (MÜLLER, 
2002, p.36). Em razão da qualidade, a cerveja dos monges passou a ser produzida não só 
para o consumo nos mosteiros, mas também para venda em tabernas. Dessa maneira, 
recebida a isenção de alguns impostos, os monges foram os primeiros a produzir cervejas 
industrialmente. Os mosteiros mais antigos que iniciaram essa produção foram os de St. 
Gallen (Suíça) e Weihenstephan (Alemanha):

Os beneditinos de Weihenstephan foram os primeiros a receber, oficialmente, 
a autorização profissional para a fabricação e venda de cerveja, em 1040 d. C. 
Com isso, Weihenstephan é a cervejaria mais antiga em funcionamento do mun-
do, sendo conhecida principalmente como o Centro de Ensino da Tecnologia de 
Cervejaria da Universidade Técnica de Munique (MÜLLER, 2002, p.36). 

Já no Brasil, os habitantes naturais da terra não produziam cerveja e os colonizadores por-
tugueses também não eram tomadores da bebida, portanto, é possível que a bebida tenha 
chegado ao país apenas com os holandeses, por volta do século XVII, durante a colonização 
que se perdurou do ano de 1634 a 1654. Depois disso, a cerveja deixou o país por um século 
e meio, retornando apenas no século XVIII e início do seguinte (SANTOS, 2003, p.11).

Ao longo dos anos o consumo de cerveja no Brasil foi aumentando, ganhando um aumento 
da produção nas décadas de 1860 e 1870. Porém, como os ingredientes fundamentais da 
cerveja (lúpulo e cevada) eram importados da Alemanha e Áustria, a produção teve queda 
com o decorrer da Primeira Guerra Mundial, (SANTOS, 2004, p.18). Entretanto, com a im-
plantação de novas tecnologias, a fabricação de cerveja tornou-se possível:

Em 1880 instalaram-se no Rio de Janeiro as primeiras máquinas compressoras 
frigoríficas, que produzindo gelo artificial, proporcionavam um ambiente refri-
gerado, representando um grande avanço na indústria cervejeira do país. Com 
essa tecnologia pode-se obter uma cerveja de baixa fermentação, uniforme e 
límpida, como as da Bavária e da Boêmia. Data dessa época a fundação das duas 
cervejarias que viriam a dominar o mercado nacional, a Companhia Brahma, do 
Rio de Janeiro, e a Companhia Antarctica, paulista (SANTOS, 2004, p.20).
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O setor cervejeiro no Brasil gerou, somente em 2013, R$ 21 bilhões em impostos, o qual 
possui um importante multiplicador na economia e é responsável por 2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e 15% da indústria de transformação nacional. Além disso, cerca de 2,7 milhões 
de postos de trabalho estão ligados a esse mercado (CERVBRASIL, 2014).   Ainda em 2013, 
o Brasil produziu 13,5 bilhões de litros de cerveja, ocupando o terceiro lugar no ranking mun-
dial de produção, atrás apenas de China e Estados Unidos, como mostra o Gráfi co1:  

Gráfi co 1: Ranking dos produtores mundiais

Ranking dos Produtores Mundiais

2º EUA 3º Brasil 4º Rússia 5º Áustria1º China

Fonte: Anuário 2014 da Associação Brasileira da Indústria Cervejeira (CERVBRASIL).

Porém, em relação ao consumo per capita, o Brasil ainda tem potencial de crescimento, 
já que o país ocupa a 24º posição no ranking mundial, sendo seu consumo anual 68 litros 
por pessoa, dados de 2012 (CERVBRASIL, 2014). O Gráfi co 2 mostra o ranking mundial 
de consumo per capita:

Gráfi co 2: Consumo mundial per capita.
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Fonte: Anuário 2014 da Associação Brasileira da Indústria Cervejeira (CERVBRASIL).

De modo geral, se comparada às cervejas comercializadas em grande escala, as cervejas 
especiais serão cervejas de alta qualidade, pois recebem materiais nobres e processos di-
ferenciados como, por exemplo, a produção artesanal ou em microcervejarias (STEFENON, 
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2012). Além da qualidade, uma cerveja pode ser considerada especial de acordo com seu 
estilo ou seu posicionamento de mercado “Cervejas com sabores e aromas diferentes, com 
posicionamento de mercado por alta qualidade e alto preço, atendendo à necessidade do 
consumidor por produtos diferenciados, contrário às cervejas produzidas em massa pelas 
megacervejarias” (TSCHOPE apud FERREIRA, 2010, p.30).

Desse modo, cervejas especiais, em sua maioria, são produzidas em microcervejarias, que 
compõem um sistema que permite a produção de qualquer tipo de cerveja em pequenas 
quantidades para consumo no local ou eventual envasamento para consumo em outros 
locais (REINOLD, 1990).

Outro modo de produção empregado às cervejas especiais é a produção artesanal. Se-
gundo o conceito da palavra artesanal: é qualquer atividade feita manualmente ou com a 
utilização de máquinas consideradas rústicas. Portanto, a produção de cerveja artesanal 
se dará através da produção manual, ao qual é desenvolvido pelo “homebrewer, definido 
como o produtor cervejeiro em instalações caseiras, em pequenas quantidades e de forma 
artesanal”, (FERREIRA, 2010).

No Brasil, o estilo mais consumido é a Pilsen (tipo de cerveja), pois se trata de uma cer-
veja leve e refrescante que combina com o clima tropical do país. Seu consumo equivale 
a 98% de todas as cervejas consumidas no país. Porém, a maioria das cervejas claras 
consumidas nacionalmente é considerada derivações da primeira cerveja do estilo Pilsen, 
e podem ser consideradas American Lager – um estilo que apresenta menos lúpulo em sua 
composição (PAIVA, 2012, p22).

Portanto, por se diferenciar das cervejas produzidas em grandes escalas, as cervejas es-
peciais apresentam estilos diferentes da Pilsen tradicional ou da American Larger. Esses 
diversos estilos podem ser agrupados de acordo com seu tipo de fermentação, o qual 
dependerá da levedura utilizada no processo. As leveduras são fungos, que possuem es-
trutura microscópica e utilizados em processos fermentativos naturais. As que processam 
os açucares presentes no mosto (liquido que resulta da filtragem da mistura de malte e 
água) e produzem o álcool e o gás carbônico, são do gênero Saccharomyces (PAIVA, 2012, 
p. 45). A seguir, as cervejas estão subdivididas de acordo com seu tipo de fermentação: 

2.1. LARGER
As cervejas da família Larger decorrem do processo de baixa fermentação, desenvolvi-
das em temperaturas de 7 a 15º C, durante o período de 7 a 10 dias (PAIVA, 2012, p. 
45). A levedura utilizada nesse processo é Saccharomyces Uvarum, a qual se deposita 
no fundo do recipiente:

Esse tipo de levedura não flutua na superfície do líquido, indo para o fundo do 
tanque. O líquido não fica protegido do ar e, por isso, o processo é feito em 
recipiente fechado. A temperatura fica em torno de 10ºC e leva normalmente 
sete dias (ou mais) para se completar. Depois da fermentação, é colocada em 
tanques resfriados para um período de acondicionamento. A cerveja elaborada 
com essa levedura é denominada de baixa fermentação. É o tipo mais comum 
no mundo todo, principalmente no Brasil (SANTOS, 2006, p. 16).
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A Pilsen, American Standard Larger, Budweiss, Rauchbier, Bock, Doppelbock, são exem-
plos de cervejas da família Larger (MATOS, 2011). Dentro da categoria Lager, existe ainda 
as Lambics, cervejas que derivam da fermentação natural, que ocorre através da fermenta-
ção alcoólica de leveduras selvagens. “São consideradas leveduras selvagens porque, não 
tendo sido trabalhadas em laboratórios, podem gerar eventuais resultados indesejados”, 
(SOUZA, 2005, p.10). Esse tipo de fermentação espontânea confere a cerveja um sabor 
de caráter ácido, característico da Lambic. O período de maturação dessa cerveja pode 
variar de um a três anos (PAIVA, 2011). Produzidas na Bélgica, em Bruxelas e nas cida-
des vizinhas, as Lambics são cervejas caracterizadas pelo seu sabor: “apresenta sabores 
evidentemente frutados, e um pouco adocicados, sendo sempre perceptível o sabor ácido, 
proveniente da fermentação espontânea em tonéis de carvalho ” (PAIVA, 2011, p. 27).

2.2. ALE
Nas cervejas Ale a fermentação provém da levedura Saccharomyces Cerevisae, a qual de-
senvolve seu processo em temperaturas de 18 a 22ºC, em um período de 3 a 5 dias; essa 
levedura flutua na superfície do líquido (mosto), e o protege da contaminação por outros 
tipos de leveduras. Cervejas que recebem a levedura Saccharomyces Cerevisae são consi-
deradas de alta fermentação e, por isso, são da família Ale (PAIVA, 2012, p. 45). São cerve-
jas do tipo ale: Pale Ale, WeissBier, Stout, Porter, Red Ale e India Pale Ale (MATOS, 2011).

3. COMPREENDENDO 
O COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR

O estudo do comportamento do consumidor é um tema relacionado, também, à gestão 
mercadológica, no qual se analisam os consumidores de acordo a seus hábitos, desejos, e 
quais variáveis influenciam seu comportamento, para assim descobrir como as pessoas se 
comportam diante das diversas situações de marketing. O estudo do comportamento do 
consumidor é um campo que:

[...] Envolve os pensamentos e os sentimentos que as pessoas experimentam e 
suas ações no processo de consumo. Inclui também todas as coisas no ambien-
te que influenciam esses pensamentos, sentimentos e ações, tais como comen-
tários alheios, propagandas, informações sobre preço, embalagem, aparência 
dos produtos e muitos outros (SOLOMON, 2002, p.05). 

Já para Churchill (2000, p.146): “comportamento do consumidor: os pensamentos, sen-
timentos, e ações dos consumidores e as influências sobre eles que determinam mudan-
ças”. Entende-se ainda que, junto ao comportamento do consumidor existe também o 
marketing de relacionamento, pois os clientes buscam ser reconhecidos como indivíduos 
que possuem suas necessidades específicas. Portando, o marketing de relacionamento 
“exige um conhecimento muito mais profundo e detalhado dos determinantes do compor-
tamento do cliente e de seu processo decisório de compra” (MACHLINE et al., 2004, p. 38). 
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O consumidor pode ser classificado como sendo a pessoa que identifica uma necessidade 
ou desejo e realiza uma compra a fim de satisfazer a necessidade ou desejo percebido 
(SOLOMON, 2002, p. 24).  

Através desse estudo, os profissionais de marketing desenvolvem novos produtos, com 
novas características, com preços, canais, mensagens e outros elementos do composto de 
marketing (KOTLER, 1998, p. 161).

3.1. CARACTERÍSTICAS QUE AFETAM O 
COMPORTAMENTO DE COMPRA

3.1.1. Cultura

A cultura é um dos fatores principais de influência no comportamento de compra do con-
sumidor. Pode ser conceituada como:

Um centro complexo de valores e crenças criados pela sociedade, passada de 
geração a geração no ambiente familiar e reforçada por instituições como a 
escola ou igrejas. É a determinante mais básica das necessidades e do compor-
tamento de uma pessoa. Muitos hábitos de consumo fazem parte da cultura de 
uma sociedade (MACHLINE et al., 2004, p.53).

No Brasil, a cultura popular desencadeia comportamentos cordiais, intimistas, calorosos, 
todos ligados à receptividade do povo brasileiro. Outros comportamentos, não muito no-
bres, como o “jeitinho brasileiro” ou das “leis que pegam e outras que não pegam” também 
são vertentes da cultura que moldam o comportamento de compra do consumidor brasilei-
ro (CHURCHILL, 2000, p.154).

Entretanto, dentro das culturas de cada lugar, existem ainda as subculturas, as quais são 
relevantes para o estudo do comportamento do consumidor:

As subculturas têm os mesmos sistemas de valores da cultura, mas estão 
baseadas em experiências e situações de vida em comum que diferenciam e 
formam segmentos separados de uma cultura organizada, em torno de fato-
res como raça, nacionalidade, religião ou localização geográfica (MACHLINE 
et al., 2004, p. 54).

Subcultura étnica, por exemplo, é um grupo de consumidores que se mantêm através 
de elos culturais ou genéticos comuns identificados como uma categoria distinta. Outra 
subcultura relevante é a religiosa, a qual exerce impacto relevante sobre as variáveis do 
consumidor, como personalidade, atitudes em relação à sexualidade, entre outros (SOLO-
MON, 2002).

3.1.2. Classe social

Toda e qualquer sociedade, mesmo que pregando a igualdade dos seus cidadãos, será di-
vidida em classes sociais, as quais são formadas por indivíduos que tem o mesmo padrão 
de vida. É sobre as determinantes de uma classe social que Churcill (2000, p.159) trata:
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Apesar do valor atribuído à igualdade na maioria das culturas, os consumidores 
se encontram em diferentes classes sociais. O termo classe social refere-se uma 
hierarquia de status nacional pela qual indivíduos e grupos são classificados em 
termos de valor e prestígio, com base em sua riqueza, habilidade e poder. 

Pode-se dizer ainda, que uma classe social é uma mescla de fatores como: ocupação, 
renda, instrução, entre outros. Dentro de alguns sistemas sociais as pessoas de classes 
sociais diferentes são educadas para ocupar papéis na sociedade, e assim, não podem 
mudar sua posição social (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.122). Por isso, cada indivíduo 
se comportará no processo de compra de acordo com seu papel dentro da sociedade, ou 
seja, de acordo com sua classe social. A estrutura social de um indivíduo é importante para 
definir não apenas o quanto de dinheiro é gasto, mas como e quando esse dinheiro é gasto:

A demanda do consumidor por bens e serviços depende tanto da possibilidade 
de compra quanto da disposição para comprar. Enquanto a demanda por bens 
necessários tende a se manter estável ao longo do tempo, outras despesas po-
dem ser adiadas ou eliminadas se as pessoas não acharem que este é um bom 
momento para gastar dinheiro (SOLOMON, 2002, p.309).

Assim sendo, o dinheiro disponível para se usar, além do necessário para uma vida confor-
tável, é chamado de renda discricionária (SOLOMON, 2002). A renda ou gastos discricio-
nários serão determinados pelo estilo de vida do consumidor. Cada pessoa, tendo seu lugar 
definido dentro da estrutura social, escolherá produtos, serviços e atividades que definem 
seu estilo de vida: “Estilo de vida refere-se a um padrão de consumo que reflete as escolhas 
de uma pessoa sobre como gastar seu tempo e dinheiro” (SOLOMON, 2002, p.145). Isso 
porque através de um conjunto de produtos, serviços e atividades é que o consumidor se 
define. Como mostra Solomon (2002, p.145): “A escolha de mercadorias e serviços de fato 
faz uma afirmação sobre quem uma pessoa é e sobre o tipo de pessoas com quem deseja 
se identificar – e mesmo aquelas que deseja evitar. ”.

3.1.3. Grupos de Referência

O comportamento de uma pessoa é adquirido, desde seu nascimento até sua vida adulta, 
pelo convívio com outras pessoas:

O comportamento do ser humano é baseado na aprendizagem propiciada pela 
interação social entre as pessoas. Quando esse contato se transforma numa 
relação psicológica explícita, dá-se a ele o nome de grupo de referência, que é 
formado por pessoas que matem uma relação de interdependência, na qual o 
comportamento de cada membro influência o comportamento de cada um dos 
outros. Essas pessoas partilham, geralmente, as mesmas crenças, valores e 
desejos em relação ao comportamento de compra. O grupo influência a con-
cepção que as pessoas têm de si mesmas, constituindo seu ponto de referência 
(MACHLINE et al., 2004, p.60).

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p.122), os grupos que influenciam diretamente o com-
portamento de compra de um indivíduo podem ser classificados como grupos de asso-
ciação, a qual o consumidor também faz parte. Outro exemplo de grupo de referência 
apresentado pelo autor é o de aspiração: o consumidor não faz parte e não mantêm relação 
face a face com as pessoas do grupo, mas almeja fazer parte do mesmo.
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Já Churcill (2000, p.160) aborda outra visão sobre os grupos de referência e os divides em:

Grupos de referência primários: são aqueles em que os indivíduos mantêm 
contato pessoal com seus membros.
Grupos de referência secundários: influenciam os consumidores, mas não 
mantêm necessariamente um contato face a face. São exemplos disso: associa-
ção comunitária ou uma organização não governamental.

Geralmente, os grupos de referência não dizem exatamente o que o consumidor deve com-
prar, mas este designa sua compra em função do grupo. O consumidor respeita a opinião 
dos demais membros do grupo, e por isso compra seguindo as alternativas que o grupo 
valoriza. Essa influência aumenta quando o consumidor não tem familiaridade com o pro-
duto a ser comprado, mas segue as recomendações do grupo, pois confia nele (CHUR-
CILL, 2000, p.160). Entre os grupos que influenciam o comportamento de compra do 
consumidor, a família está como o grupo mais importante. 

 Os membros da família podem influenciar bastante o comportamento do 
comprador. A família é a mais importante organização de compra de produto 
de consumo da sociedade e foi amplamente pesquisada. Os profissionais 
de marketing se interessam pelos papéis e pela influência do marido, da 
esposa e dos filhos na compra de diferentes produtos e serviços (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2003, p. 124).

A família é diretamente responsável por determinar limites a uma pessoa desde quando ela 
é criança, e por isso, influencia seu comportamento dentro dos padrões que determinam 
como corretos.

3.1.4. Infl uência de Marketing

As atividades de marketing desempenham um papel significativo na visão de mundo e o 
modo como as pessoas vivem nele, pois através de anúncios, comerciais, produtos e lojas, 
que há uma definição de como as pessoas devem agir e quais produtos e serviços devem 
usar. De certo modo, é possível dizer que o marketing está ligado à cultura popular: “A cul-
tura popular, que consiste de música, filmes, esportes, livros, celebridades e outras formas 
de entretenimento consumidas pelo mercado de massa, é tanto um produto quanto uma 
aspiração para os profissionais de marketing” (SOLOMON, 2002, p.28).

Dessa maneira os elementos do composto de marketing influenciam o processo de compra 
dos consumidores. Para Churchill (2000):

1 – Produto: a novidade do produto, sua complexidade, e sua qualidade percebi-
da são aspectos que afetam o comportamento de compra;

2 – Preço: estratégias de preço influencia o comportamento quando o consumi-
dor está avaliando alternativas e chegando a uma decisão de compra;

3 – Praça: as estratégias para tornar um produto acessível para compra podem 
influenciar se e quando os compradores encontrarão tal produto;

4 – Promoção: a estratégia do profissional de marketing (comunicação de marke-
ting) pode influenciar consumidores em todos os estágios de compra.
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3.2. ETAPAS DA COMPRA
O processo de compra inicia-se quando um sujeito reconhece a necessidade de possuir 
“algum produto ou serviço, seja por um estimulo interno (ex: fome, cansaço, etc) ou exter-
no (ex: anúncio no rádio, um convite de casamento, etc). A vontade de satisfazer a neces-
sidade identificada é chamada de motivação “(CHURCHILL, 2000, p.147).

Para satisfazer as necessidades ou desejos percebidos, os consumidores buscarão infor-
mações – com amigos, familiares ou grupos de referência – sobre os produtos a serem 
comprados ou serviços a serem contratados. Essas informações podem ser adquiridas 
através de cinco fontes básica, como mostra Churchill (2000, p.148):

• Fontes internas: as informações armazenadas na memória da pessoa;

• Fontes de grupos: os consumidores podem consultar pessoas, como amigos e 
familiares;

• Fontes de marketing: os consumidores também obtêm informações contidas em 
ações de marketing por meio de embalagens, vendedores, propaganda, mostru-
ários de produtos, etc.

• Fontes públicas: são fontes independentes dos profissionais de marketing e ou-
tros consumidores, que incluem artigos na mídia sobre produtos ou classifica-
ções feitas por organizações independentes.

• Fontes de experimentação: os consumidores podem experimentar os produtos, 
manuseando-os, cheirando-os ou testando-os.

A partir das informações colhidas, o consumidor terá um conjunto de marcas a serem 
consideradas no processo de compra e, avaliando quais características é importante no 
produto, escolherá qual marca te proporcionará maior valor (CHURCILL, 2000, p.147). 

Após comprar um produto, o consumidor terá algum nível de satisfação ou insatisfação:

A satisfação/insatisfação do consumidor é determinada pelas sensações gerais, 
ou atitudes, que as pessoas têm em relação a um produto depois de comprá-lo. 
Os consumidores se envolvem em um constante processo de avaliação do que 
compram à medida que os produtos são integrados em suas atividades diárias 
de consumo. (SOLOMON, 2002, p.246).

O que determina se o consumidor ficará satisfeito ou insatisfeito com a compra é relação 
entre as expectativas do consumidor e o desempenho percebido do produto. Como aponta 
Kotler e Armstrong (2003, p.138), “Se o produto não atende às expectativas, o consumidor 
fica desapontado; se atende às expectativas, ele fica satisfeito; e, se ultrapassa às expecta-
tivas, fica encantado.”

4. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada seguindo a metodologia descritiva com abordagem quantitativa.  
Segundo Santos (2012, p. 197), “Na pesquisa descritiva é feita a descrição das caracte-
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rísticas de uma determinada população, estudo descritivo de determinado fenômeno com 
suas variáveis”. Já a abordagem quantitativa tem base positivista, a qual é guiada pela 
racionalidade. Como aborda Araújo et al. (2012, p. 158):

O propósito maior de uma pesquisa positivista é, justamente, explicar a ocor-
rência de um determinado fenômeno. Para tanto, são utilizados nesse tipo de 
pesquisa, métodos eminentemente quantitativos, ou seja, ancorados em núme-
ros que tentam, tão somente, representar uma realidade temporal observada.

A partir desse conceito, o estudo se caracterizou como descritivo, porque se buscou des-
crever as percepções dos consumidores de cervejas especiais quanto ao processo de deci-
são de compra.  Para Marconi e Lakatos (2006, p. 41), o universo é o: “conjunto de seres 
animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”. O 
universo da pesquisa, neste caso, é o conjunto de pessoas que compram cervejas espe-
ciais para consumo próprio. 

Como não tem como ser determinada a população numericamente, na investigação ado-
tou-se o método de amostragem, a qual é indispensável “quando, na pesquisa, se defronta 
com uma população consideravelmente grande a ponto de ser impossível a medição total 
de suas características” (SANTOS. 2012, p. 139). A amostragem da pesquisa foi de 108 
consumidores, sendo denominada de amostragem não probabilística por intencionalidade.

 Marconi e Lakatos (2006, p.52) explicam que a principal característica da abordagem não 
probabilística é a de “que não fazendo o uso de formas aleatórias de seleção, torna-se 
impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, por exemplo, entre outros, 
de erros de amostra”.  Já no caso da amostragem não probabilística por intencionalida-
de, “seleciona-se apenas elementos que estejam disponíveis para compor uma amostra” 
(SANTOS, 2012, p.142). 

Para a coleta dos dados foi usado como instrumento de pesquisa o questionário, que é 
definido como “um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada 
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” 
(MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 98). O questionário esta estruturado em dois blocos de 
questões. O primeiro bloco aborda as características socioeconômicas e o segundo as vari-
áveis do comportamento de compra do consumidor de cervejas especiais. Foi aplicado aos 
pesquisados a partir do dia dois de junho de 2014, durante o período de 75 dias, por meio 
do google docs. Para entender as influencias no comportamento do consumidor, utilizou 
variáveis de investigação que determinam onde, quando e por que compram. 

Nesse contexto, adotou-se a escala de likert de 5 pontos, como lembra Cunha (2007) a

Escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a 
cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar 
o grau de concordância desde o discordo totalmente (nível 1), até ao concordo 
totalmente (nível 5, 7 ou 11) (CUNHA, 2007, p.24). 

A técnica usada para o tratamento de dados foi a estatística descritiva, que busca descrever 
a realidade observada usando técnicas que dizem respeito à síntese e descrição de dados: 
“A Estatística Descritiva se preocupa com a organização, apresentação e sintetização de 
dados. Utilizam gráficos, tabelas e medidas descritivas como ferramentas.” (MEDRI, 2011, 
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p.2).  Para se estudar os fenômenos coletivos, é preciso entender os fatos que envolvem 
os elementos do fenômeno, como eles se relacionam e qual é o resultado de tal interação 
(MEDRI, 2011). 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS DADOS

Primeiramente, buscou-se definir o perfil da amostra por meio de questões socioeconômi-
cas, pelo qual se descobriu um público de faixa etária adulta jovem, variando entre 26 a 35 
anos de idade, sendo esses a maioria do sexo masculino. Sobre o estado civil, as respostas 
variaram, em sua maioria, entre solteiros e casados. O público, como revelou a pesquisa, 
possui um grau de instrução avançado, 49% responderam ter pós-graduação e 47% cur-
sam ou já possuem graduação; o restante tem ensino médio completo. Além disso, são 
pessoas de poder aquisitivo elevado, já que a renda de 56% dos que responderam varia 
entre 5 a 7 salários mínimos, e 31% disseram ganhar de 3 a 4 salários mínimos.

Com isso percebe-se que, de forma geral, os consumidores pesquisados pertencem à clas-
se média e alta, influenciando diretamente o consumo, pois, como aponta Solomon (2002, 
p.312): “O lugar ocupado na estrutura social é um importante determinante não só de 
quanto dinheiro é gasto. Também influencia como ele é gasto. ”. O objeto de consumo em 
estudo (cervejas especiais) possui alto preço de mercado, portanto, os consumidores de 
tal produto devem ter relevante renda discricionária, como confirmou a pesquisa, já que 
90% dos entrevistados afirmam gastar de R$50,00 a R$100,00 em cada compra.

Gráfi co 3: Renda e estilo de vida.

Renda de 3 a 7 saláros mínimos Conheceram cervejas especiais em viagem

Harmonização de comidad com cerveja

Padrão de vida impulsiona o consumo

Frequentam restaurantes com cartas de cervejas

Estilo de Vida

0%

50%

100%

87% 74% 69% 63% 70%

Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Contribuindo para os dados acima, confirmou-se que esses indivíduos por pertencerem a 
tal classe social, possuem ainda um estilo de vida que os direciona ao consumo de cer-
vejas. “Estilo de vida refere-se a um padrão de consumo que reflete as escolhas de uma 
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pessoa sobre como gastar seu tempo e dinheiro”. (SOLOMON, 2002, p.145). Como mostra 
o estudo que os consumidores, em algumas situações, gastam seu tempo e, consequen-
temente, seu dinheiro com o consumo de cervejas especiais, pois 69% expuseram ter co-
nhecido os diferentes estilos de cervejas em viagens que fizeram, 63% afirmam frequentar 
restaurantes que possuem cartas de cervejas especiais e 70% harmonizam comidas com 
cervejas. Além disso, 74% concordam com a afirmativa: “Meu padrão de vida impulsiona 
meu consumo de cervejas especiais”. Acima o Gráfi co 3 relaciona renda e estilo de vida: 
Com o estudo foi possível entender algumas das motivações de compra desse público: a 
variedade é uma variável de influência relevante. Quando colocados à frente da afirmação: 
“Eu degusto cervejas especiais, pois busco qualidade e variedade em aromas e sabores”, 
70% dos entrevistados demonstraram concordar com a afirmativa; contribuindo para essa 
informação, foi visto que 78% disseram “Costumo experimentar diferentes estilos de cer-
veja” e 80% concordaram: “A variedade de cervejas define a onde compro minhas cerve-
jas”. Como mostra o Gráfi co 4:

Gráfi co 4: Variedade como influência

Consumo por busca de variedade Variedade define onde comprarConsomem diferentes estilos e rótulos

Variedade como influência no consumo

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

70% 78% 80%

Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

A procura por novos sabores, aromas, estilos diferentes de cerveja torna a degustação 
de cervejas especiais atraentes para o consumidor, despertando seu interesse em provar 
novas cervejas. É como explica Solomon:

No caso de alimentos e bebidas, a busca por variedade pode ocorrer devido a 
um fenômeno conhecido como saciedade sensório-específica. Dito de modo 
simples, isso significa que o prazer com um alimento recém-ingerido decai, 
enquanto o prazer com alimentos ainda não ingeridos permanece inalterado. 
Assim, apesar de termos nossas preferências, ainda gostamos de experimentar 
outras possibilidades (2002, p.214). 

Neste consumo que é baseado pela procura por variedade, a busca por informações por 
parte do consumidor é feita de diferentes formas. Na pesquisa foi visto que o consumidor 
utiliza as cinco fontes básicas: fontes de grupos, pois 82% concordaram com a afirmativa 
“Sempre busco a opinião de amigos na hora de comprar cervejas especiais”; fontes públi-
cas, 78% afirmaram que a opinião de críticos especialistas em cervejas influência a com-
pra; fontes de marketing, uma vez que 69% das pessoas entrevistadas disseram pesquisar 
por informações em sites na internet; fontes de experimentação, já que na hora da compra 
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76% confirmou ler o rótulo para identificar ingredientes e estilo da cerveja. Subentende-se 
que a busca interna (fonte interna) é feita porque foi visto que os entrevistados já possuem 
conhecimento de cervejas especiais, e seu aprendizado na degustação de tais produtos 
ajuda na busca por informações. 

Verificou-se que esses consumidores apoiam-se na opinião de amigos no momento de 
escolha do produto, sendo os amigos, portanto, o grupo de referência de maior influência. 
Entende-se que a confiança que esses consumidores depositam na opinião de seus ami-
gos está amparada pelo fato de 78% dos entrevistados afirmaram ter amigos que também 
degustam cervejas especiais. Deste modo, esses consumidores fazem parte de grupos 
de referência por associação, como mostra KOTLER e ARMSTRONG (2003, p.122): “Os 
grupos que exercem uma influência direta sobre uma pessoa e dos quais ela faz parte são 
chamados de grupos de associação. ”. No caso desses consumidores, grupos de referên-
cia como a família não desenvolve influência relevante no momento da compra, já que 81% 
dos que responderam discordaram da afirmativa “Meus familiares me influenciam para 
comprar cervejas especiais”. Ao grau de influência que a família e amigos têm em relação 
à decisão de compra é oposta.

Descobriu-se ainda as variáveis que definem onde os consumidores compram suas cer-
vejas. Além da variedade de rótulos, como já citado, o preço é uma variável importante 
no processo de decisão de compra, pois 84% concordaram com a afirmativa “O preço 
da cerveja define aonde eu irei comprá-la”. Foi observado que a compra pela internet não 
chama atenção desses consumidores, uma vez que 77% dos entrevistados discordaram 
da afirmativa “Compro cervejas especiais em sites na internet”. A compra é feita em lojas 
físicas e a sua localidade é fator de influência, alega 79% dos entrevistados. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento na renda dos brasileiros e a procura por produtos de maior valor agregado, 
o consumo de cervejas especiais tem tido representativo crescimento ao longo dos últimos 
anos. Diante desse fato, o presente estudo buscou compreender o comportamento desses 
consumidores, definindo seu perfil e os fatores que determinam a ação de compra: como 
se dá a tomada de decisão e as variáveis de influência da compra. Portanto, percebeu-se 
que esses consumidores possuem um estilo de vida que contribui para o consumo de 
cerveja especiais, e que a variedade é um dos principais fatores que define a decisão de 
compra.

O setor de cervejas especiais ainda é considerado um nicho de mercado com suas limita-
ções: a maioria dos brasileiros consomem cervejas do estilo Pilsen. Porém, há para o setor 
perspectiva de crescimento para os próximos anos. Dessa maneira, para atrair novos con-
sumidores é preciso que haja pontos de vendas em locais estratégicos, como shoppings, 
aeroportos e pontos turísticos, já que foi visto que a localidade do ponto de venda é fator 
de influência na decisão de compra, que esses consumidores costumam viajar e, conse-
quentemente, conhecer novas cervejas. Ações de marketing também devem ser pensadas 
com base no comportamento desses consumidores, que buscam variedade em rótulo e 
estilos de cervejas. 
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Evidencia-se que, os elementos que mais tem importância no campo do comportamento 
são o estilo de vida desses consumidores os impulsionam ao consumo de cervejas espe-
ciais, bem como a variedade, pois há a busca por cervejas diferenciadas e superiores às 
cervejas industrializadas e popularmente vendidas. Outro importante elemento do compor-
tamento de compra estudado, são os grupos de referência. Os amigos formam o principal 
grupo de referência e que os familiares não exercem influência sobre a decisão de compra. 

Registre-se que nesta pesquisa há limitações como o universo da pesquisa, o que impede 
tratar generalizações. Concomitantemente novas pesquisas devem ser feitas enfocando 
o grau de satisfação dos consumidores de cervejas especiais, e assim prevendo ações 
de marketing de acordo com os desejos e necessidade desse nicho de mercado, além de 
estudar a evolução do setor perante a expectativa de crescimento atual.
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RESUMO: Nesta pesquisa, nosso objetivo é caracterizar o líder-herói, conforme representação na 
mídia de negócios, bem como as implicações desse estilo de líder para a gestão organizacional. 
No contexto empresarial contemporâneo, os líderes desempenham um papel de suma impor-
tância: manter suas equipes motivadas, alcançando as metas e ultrapassando seus limites. Para 
que isso ocorra, muitas vezes,  os líderes desenvolvem  características definidas por um estilo 
de liderança que os façam parecidos com heróis capazes de transformar as pessoas.   Assim, 
este estudo apresenta os resultados da pesquisa sobre o líder-herói e a análise de suas carac-
terísticas à luz dos estilos da liderança carismática e transformacional, além de buscar compre-
ender as implicações desse tipo de liderança para a gestão organizacional. Para tanto, reunimos 
material empírico sobre cinco líderes reconhecidos mundialmente,  com o objetivo de identificar 
características de liderança, conforme literatura especializada. Os procedimentos da pesquisa 
caracterizam-na como de natureza qualitativa, do tipo documental, com a análise de conteúdo 
categorial. Como resultados, apontamos que as características pessoais e a maneira de gerir a 
organização contribuem para que os líderes sejam retratados pela mídia dirigida ao mundo cor-
porativo como grandes líderes-heróis.

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Liderança. Gestão.

HERO LEADER: AN ANALYSIS OF THEIR CHARACTERISTICS 
IN THE LIGHT OF LEADERSHIP STYLES

ABSTRACT: In this research, our aim is to characterize the hero leader  as representation in the 
media business, and the implications of this style of leader for organizational management. In the 
contemporary business environment, leaders play an extremely important role: keeping their tea-
ms motivated, reaching goals and exceeding their limits. For this to occur often, leaders develop 
characteristics defined by a leadership style that make them look like heroes can transform peo-
ple. This study presents the results of research on the hero leader and analyzing its characteristics 
in the light of the styles of charismatic and transformational leadership, and seek to understand 
the implications of this kind of leadership for organizational management. To do so, we gathered 
empirical data on five recognized world leaders, with the goal of identifying leadership characte-
ristics as literature. The research procedures characterize it as qualitative, documentary type, with 
the categorical content analysis. As results, we point out that the personal characteristics and the 
way to manage the organization contribute to that leaders are portrayed by the media directed to 
the corporate world as great heros leaders.

Keywords: Organizational culture. Leadership. Management.
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1. INTRODUÇÃO
Os temas liderança e cultura organizacional são muito discutidos no âmbito acadêmico e 
empresarial. Na literatura específica,  distinguem-se duas vertentes quanto à questão de   a 
cultura organizacional ser, ou não, gerenciável e do papel que o líder exerce sobre a mudança: 
a cultura como variável e como metáfora. Nesta pesquisa, ainda que concordemos com a 
perspectiva da cultura como metáfora, o foco será dirigido para a cultura como variável, visto 
que a literatura que relaciona liderança com cultura é composta, principalmente, por autores 
(PETTIGREW, 1979; SCHEIN, 2009, entre outros) que coadunam com essa perspectiva.

Segundo Schneider, Ehrhart e Macey (2013), o papel do líder e seu estilo de liderança 
são fundamentais para desenvolver e influenciar o clima organizacional, contribuir para a 
motivação da equipe, o comprometimento dos funcionários, a confiança na empresa, bem 
como para a segurança e o sentimento de valorização dos trabalhadores. Segundo Lapierre 
(1989), os caminhos percorridos pelas organizações sofrem influências diretas dos inte-
resses pessoais de seus dirigentes, assim como de seus desejos, de suas convicções e de 
suas preferências.

Ainda de acordo com Lapierre (1989) e Schein (2009), a figura do líder exerce bastante 
influência na cultura de uma organização, uma vez que os efeitos de sua personalidade 
contagiam as ações à sua volta. Dessa maneira, o líder influencia os valores pessoais de 
seus subordinados e, consequentemente, os valores da organização, os quais compõem a 
sua cultura.

Considerando a influência do líder na condução dos negócios, principalmente, em situa-
ções de mudança, estilos de liderança são descritos como mais apropriados ou não para 
que as mudanças necessárias se concretizem.  Ao longo da história do homem, a liderança 
foi objeto de interesse de estudos e pesquisas sobre comportamento humano. A importân-
cia do tema liderança no âmbito empresarial também é significativa, em virtude do impacto 
que a liderança pode causar no desempenho de equipes e nos resultados organizacionais 
(HOGAN; HOGAN, 2004; NIRENBERG, 2004; YUKL, 2008; SCHEIN, 2009). A eficácia do 
líder depende de variáveis, como, por exemplo, o contexto em que esse atua. Entretanto, de 
modo geral, as organizações reconhecem que o investimento em lideranças é importante, 
principalmente, para o  desenvolvimento de habilidades e competências. 

Dessa maneira, pesquisas que abordem liderança e o contexto no qual os líderes atuam, 
bem como os estilos específicos adotados em situações de mudanças organizacionais, são 
importantes para o desenvolvimento do tema no âmbito da administração. Nesta pesquisa, 
colocamos em foco a figura do líder-herói, com o objetivo de caracterizar o líder-herói, 
conforme representação na mídia de negócios, bem como as implicações desse tipo de li-
derança  para a gestão organizacional. Para a realização deste estudo, adotamos a pesquisa 
documental com abordagem qualitativa.

O artigo está estruturado em quatro seções, sendo esta introdução a primeira. Na segun-
da,  apresentamos os fundamentos teóricos de embasamento da pesquisa, incluindo os 
principais conceitos utilizados na análise dos resultados e, na terceira seção, a análise dos 
resultados, incluindo o atendimento aos objetivos propostos. Por fim, delineamos as con-
siderações finais acerca do tema em estudo.
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2. LÍDER-HERÓI: UM ELEMENTO 
DA CULTURA E UM ESTILO 
DE LIDERANÇA

Nesta seção, apresentamos as fundamentações teóricas para a análise do trabalho. Os 
heróis são, reconhecidamente, elementos da cultura organizacional e desempenham papel 
considerável na sua manutenção e reforço. No campo dos estudos organizacionais, a cul-
tura organizacional é pesquisada em perspectivas diferentes. Adotando-se a classificação 
de Martin (2001) para as pesquisas sobre cultura organizacional (integração, diferenciação 
e fragmentação), focalizamos a perspectiva da integração, para a qual existe um forte grau 
de consenso e consistência entre as manifestações culturais. Sendo assim, discutimos o 
tema cultura organizacional nos orientando pela sua relação com a liderança e a construção 
do líder-herói.

A cultura evoca interesses multidisciplinares, sendo estudada em várias áreas do conhe-
cimento. Em cada uma dessas áreas, cultura é estudada a partir de diferentes focos, em 
virtude, principalmente, do próprio caráter transversal do tema, que está presente em di-
ferentes campos da vida cotidiana. Além disso, a palavra cultura tem sido utilizada em di-
ferentes campos semânticos em substituição a outros termos como mentalidade, espírito, 
tradição e ideologia (CUCHE, 2002, p. 203).

Em uma visão integracionista (MARTIN, 2001), o estudo da cultura organizacional é um 
objeto de análise muito importante, pois ela define as regras da empresa e, consequente-
mente, guia e molda as atitudes dos funcionários. Por meio desse estudo, é possível en-
tender a lógica das relações internas, possibilitado uma melhor compreensão dos estágios 
administrativos, sucessos e fracassos de uma organização (FREITAS, 1991).

Um dos autores fundamentais nesse campo de estudos, sendo o primeiro a dar contornos 
disciplinares à cultura organizacional, é Edgar Schein (2009). Esse autor, adotando uma 
visão integracionista da cultura, atribuiu aos fundadores da organização a criação e a mol-
dagem do que poderá vir a ser a cultura da organização. 

O conceito de cultura elaborado por Schein (2009) a apresenta como um modelo dinâmico 
em que é aprendida, transmitida e mudada. O autor acredita que o conceito é complexo o 
suficiente para ser empregue na compreensão de fenômenos de grupos pequenos, como 
uma equipe de trabalho, ou grandes, como uma nação ou uma sociedade.

Para Schein (2009), a cultura de uma organização é muito mais do que os valores segui-
dos, os rituais, o clima da empresa ou a maneira de realizar as tarefas, podendo ser analisa-
da em vários níveis diferentes, sendo os principais: o nível de artefatos, o nível de crenças 
e valores expostos e o nível de suposições básicas.

Schein (2009) explica que o nível de suposições básicas, compartilhadas e assumidas 
como verdadeiras, representa a essência da cultura de um grupo, porém se manifesta 
no nível dos artefatos observáveis e das crenças e valores assumidos e compartilhados. 
Um ponto importante destacado pelo autor é que os artefatos são fáceis de observar, mas 
difíceis de decifrar, e que as crenças e valores expostos podem significar apenas racio-
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nalizações ou aspirações, por isso, conforme Schein (2009), para entender a cultura de 
um grupo, deve-se tentar, primeiro, conhecer suas suposições básicas compartilhadas de 
modo a entender o processo de aprendizagem pelo qual essas ocorrem.

Essa perspectiva de cultura organizacional a relaciona com o desempenho, apontando-a 
como uma potencial barreira para a mudança, caracterizando-se como um bloqueio ao 
desenvolvimento de novas iniciativas, além de também, se caracterizar como uma barreira 
para a entrada de novos funcionários e um aspecto dificultador em processos de fusão e 
aquisição, devido às diferenças culturais. Porém, ao mesmo tempo, essa cultura também 
pode ser o fator que impulsiona as revitalizações, sendo peça fundamental para o desem-
penho organizacional, dependendo da maneira como a cultura foi formada.

Entre os elementos da cultura organizacional, os heróis organizacionais desempenham 
papel relevante e, conforme Freitas (1991), esses consistem em personagens que incorpo-
ram os valores da organização, condensando a sua força. Deal e Kennedy (1982), adotando 
a perspectiva da cultura como variável, concluíram que, entre outros elementos, os heróis 
cultivados nas organizações determinam o tipo de cultura que a organização terá.  

Para Maccoby (2004), o herói das sagas corporativas é um líder, pois é ele quem motiva 
os membros da organização a realizarem suas atividades rumo aos objetivos corporativos, 
conduzindo mudanças necessárias bem como produzindo resultados que levem a organi-
zação a um desempenho superior.  Diante da ligação apontada entre líder e heróis, na seção 
seguinte, descrevemos os estilos de liderança buscando relacioná-los ao líder-herói.

Sob uma visão geral de seu histórico, os estudos sobre liderança surgiram por volta da 
década de 1930, com teorias que vão do estudo dos traços e características pessoais, es-
tilo ou comportamento enquanto líderes, passando pela abordagem com foco nos fatores 
situacionais, até os estudos sobre a “nova liderança”, a partir dos anos 1980. Esses últimos 
englobam diversos conceitos que tratam de temas comuns, porém com claras diferenças 
entre eles, baseando-se numa representação de líderes como gestores de significado, e 
não nos termos de um processo de influência (BRYMAN, 2004 p. 257). 

Bass (1985), House (1977) e outros representantes da abordagem da nova liderança estu-
dada a partir de 1980, entendem que líder significa “alguém que define a realidade organi-
zacional por meio da articulação de uma visão, que é um reflexo de como ele ou ela define 
a missão de uma organização e os valores que a apoiarão” (BRYMAN, 2004, p. 263). 

Em acordo com a perspectiva integracionista da cultura organizacional, Bryman (2004) 
compreende o líder como alguém que é capaz de definir a realidade organizacional por 
meio da articulação de uma visão, pois, para o autor, é o líder quem fornece um senso de 
direção a ser seguido pelos indivíduos.  Por isso, conforme defende o autor, com base em 
uma argumentação consistente, em algumas situações, o líder pode mudar o pensamento 
das pessoas sobre o que é necessário,  possível e desejável de ser realizado no contexto 
da atuação do grupo.

A relação entre cultura organizacional e liderança pode, então, ser compreendida quando 
líderes criam mecanismos para criar, manter e reforçar a cultura organizacional, bem como 
para mudá-la. Conforme Schein (2009), ao se examinar atentamente cultura e liderança, 
fica claro que ambas se complementam e que, por isso, nem uma nem a outra pode ser 
entendidas isoladamente. Para o autor, por um lado, a escolha do líder de uma organização 



55

é definida pelas normas culturais e, por outro, o único papel de real importância que os 
líderes desempenham é a criação e o gerenciamento da cultura.

O entrelace conceitual entre cultura e liderança, de acordo com Schein (2009), torna-se 
evidente no sentido em que: “Cultura é o resultado de um complexo processo de apren-
dizagem de grupo que é apenas parcialmente influenciado pelo comportamento do líder. 
Mas se a sobrevivência do grupo estiver ameaçada em razão de elementos de sua cultura 
estarem mal adaptados, é, em última instância, função das lideranças em todos os níveis 
da organização  reconhecer e fazer algo em relação a essa situação (SCHEIN, 2009, p. 11).

Dentro desse contexto, aqueles que ocupam cargos de liderança conseguem mudar a cul-
tura organizacional devido ao profundo conhecimento que dela possuem. Embora seja um 
processo lento, a ação de modificar o status quo empreendida pelos líderes acontece de 
maneira profunda e duradoura. 

2.1. HERÓIS, LIDERANÇA CARISMÁTICA 
E TRANSFORMACIONAL
A definição de herói presente em diversos dicionários da língua portuguesa compreende o 
herói como o homem elevado a semideus, devido aos seus serviços pela humanidade, o 
qual se distingue pela coragem extraordinária diante de qualquer perigo e arrisca sua vida 
abnegadamente pelo seu dever ou pelo próximo. No campo da administração, essa defini-
ção é bastante utilizada para denominar os grandes líderes corporativos.

Até a primeira guerra, os estudos sobre a liderança foram marcados pela “Teoria do Grande 
Homem”, a qual enfatizava as características pessoais dos líderes. De acordo com essa 
teoria, o líder era um indivíduo mais dotado do que as demais pessoas e, por possuir atri-
butos pessoais, como o carisma e a confiança, ele era capaz de atrair seguidores e inspirar 
respeito e lealdade. O líder era um modelo de grande homem, um herói que todos admira-
vam (FIEDLER, 1981). 

Ao longo dos tempos, em muitas empresas, criou-se a figura do “líder-herói”, aquele indi-
víduo capaz de pensar e decidir sobre tudo e todos na empresa. O “super-herói” corpora-
tivo determina, sempre do topo para baixo, as tarefas que devem ser realizadas e as metas 
que devem ser alcançadas. Se a empresa estiver em crise, o “líder-herói” surge como o 
homem capaz de tomar as decisões que levarão a companhia ao porto seguro. Coloca-se, 
dessa maneira, um nível de expectativa sobre-humana na figura da liderança e espera-
-se que o líder seja capaz de superar toda e qualquer situação que a organização enfrente 
(CASTELO BRANCO, 2007).

Ao praticar atos “heróicos”, que evidenciam não só a coragem pessoal, mas também o 
comprometimento com a organização, os líderes vão tornando-se portadores da verdade 
sobre o destino da empresa, sobre o perfil adequado de seus empregados e sobre os pa-
drões de relações desejados (FLEURY, 1987).

Na literatura sobre liderança, dois estilos de liderança podem ser associados à figura do 
líder-herói: a liderança carismática e a liderança transformacional. Na literatura científica 
e sociológica, carisma representa uma característica capaz de causar impactos profundos 
em seus liderados que geram efeitos como a devoção e lealdade ao líder.  No que tange 
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aos estudos da teoria da Liderança Carismática, Gomes e Cruz (2007, p. 146) explicam que 
há de se analisar sobre o que, “do ponto de vista dos liderados, despertou o interesse e a 
vontade em seguir essa pessoa”, isso porque  o carisma está relacionado também com a 
percepção dos liderados e não apenas com as características pessoais do líder.  Em outra 
direção, House (1977) apresentou várias versões sobre a teoria da liderança carismática, 
defendendo sempre que o carisma do líder inspira entusiasticamente o seu seguidor, fa-
zendo com que esse aja com obediência inquestionável, lealdade, compromisso e devoção.

A teoria da liderança carismática tem como foco a identificação dos comportamentos que 
diferenciam líderes carismáticos dos não carismáticos.  Na visão de Robbins (2002, p. 
317), “os carismáticos têm uma visão, estão dispostos a correr riscos por esta visão, são 
sensíveis tanto às limitações ambientais como às necessidades de seus liderados e exibem 
comportamentos diferentes dos comuns”. 

Gomes e Cruz (2007) explicam que as estratégias adotadas pelo líder carismático para 
transformar a realidade são quatro: encorajar os elementos do grupo a desenvolverem 
suas potencialidades procurando aumentar os sentimentos de realização profissional por 
parte deles; mostrar aos participantes um futuro melhor para todos mediante os esforços 
realizados no presente; valorizar o espírito de grupo mediante o foco nas questões benéfi-
cas a todos; e reforçar a autoeficácia individual e grupal mediante a implantação de planos 
de metas realistas e exequíveis.

Os líderes carismáticos conquistam os seus liderados pela crença no que fazem, pela for-
ma de agir e pelos valores que possuem e transmitem com segurança em seu falar e agir. 
Isso justifica os estudos e a certeza de que esse estilo representa bem a categoria dos 
líderes que são essenciais para o sucesso das organizações, auxiliando-as, principalmente, 
em momentos de crises, sendo capazes de reverter tais situações.

Quanto à liderança transformacional, ela transforma os liderados no sentido de esses pas-
sarem a perseguir os objetivos da organização, deixando os seus próprios interesses em 
segundo plano. Ela incorpora não só uma troca nos propósitos e recursos daqueles envol-
vidos na relação líder-seguidor, mas uma elevação de ambos.  

Baseada no estudo seminal de James McGregor Burns (1978), essa perspectiva de lide-
rança tem sido considerada um tipo de influência que faz com que os seguidores exerçam 
um desempenho organizacional além da expectativa, relacionando liderança e desempenho 
organizacional.  Para Burns (1978), um dos papéis centrais do líder transformacional é atu-
ar de forma com que o grupo se sinta estimulado a adotar a perspectiva pós-convencional. 
Na verdade, antes de ser alguém que determina o que o grupo irá fazer, o líder transforma-
cional é aquele que inspira o grupo a assumir uma atitude reflexiva, a reconhecer-se como 
grupo e a perseguir os seus próprios valores existenciais.

Os principais compromissos dos líderes transformacionais, conforme Wofford (1998), 
são: formular uma visão inspiradora, desenvolver compromisso conjunto entre a comu-
nidade interna e externa da organização, implementar estratégias para alcançar a visão e 
estabelecer novos valores e suposições na cultura e estrutura da organização.

De acordo com Burns (1978), a mobilização que o líder transformacional obtém de seu gru-
po é, antes fruto de um comprometimento desse com uma causa compartilhada pelo grupo, 
do que da influência pessoal tradicionalmente associada à figura do líder. Assim sendo, 
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atribui-se ao líder uma capacidade para formular e articular uma determinada “visão” para a 
organização que é reconhecida por todos como merecedora de confiança e apoio.

Bass (1985) afirma que alguns autores usam os termos liderança transformacional e lide-
rança carismática indistintamente, enquanto outros fazem distinção entre ambos. A visão 
de Bass (1985) sobre liderança transformacional vai além do conceito de carisma, o qual, 
para esse autor, é um ingrediente necessário da liderança transformacional, porém, por 
si só, não compreende o processo transformacional. Isso porque, na visão desse autor, 
líderes transformacionais influenciam seguidores despertando fortes emoções e identifi-
cação com o líder, além de, também, poderem transformar os seguidores, servindo como 
técnicos, mestres e mentores.

Para esclarecer essa semelhança existente entre ambos os conceitos, Robbins (2002, 
p.398) define a liderança carimástica como “[...] um subconjunto da liderança transforma-
cional. A liderança transformacional é o conceito mais amplo, incluindo o carisma”. A partir 
dessas investigações sobre as abordagens da liderança carismática e transformacional, os 
autores observam que tais líderes alcançam maiores níveis de eficácia pessoal e rendimen-
to nas equipes de trabalho, assim como promovem experiências mais positivas de satisfa-
ção, comprometimento e coesão por parte dos membros da organização. House e Shamir 
(1993) resumem alguns dos resultados apresentados nas organizações que possuem lí-
deres carismáticos e transformacionais: existência de uma congruência entre a autoestima 
dos subordinados e a “visão” do líder acerca da missão do grupo; uma forte internalização 
pelas pessoas acerca dos valores e objetivos propostos; alto comprometimento pessoal 
e moral com as metas e princípios de funcionamento estabelecidos; e uma predisposição 
dos colaboradores para abdicarem dos seus interesses pessoais em nome do bem comum 
e uma disponibilidade para fazerem sacrifícios pelo grupo ou pela organização quando tal 
se torna necessário. 

2.2. A VISÃO CRÍTICA SOBRE CULTURA 
ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA 
Nesta breve seção, destacamos o pensamento de alguns autores que endereçaram seus 
esforços para tecer uma visão crítica sobre cultura organizacional e liderança. Nosso ob-
jetivo com esta seção é ressaltar que, em contraponto com a visão integracionista e ge-
rencialista do tema, outras implicações da presença do líder-herói podem ser adicionadas.

A visão da cultura como controle proposta por Alvesson (2002) compreende a ideia de que 
a cultura potencializa o gerenciamento de significados. Esse autor aponta que, nas orga-
nizações contemporâneas, o poder simbólico é particularmente proeminente, e a cultura 
corporativa é uma expressão de poder. Isso implica que as organizações e seus líderes des-
pendam esforços sistemáticos para estabelecer determinada visão de mundo, um conjunto 
particular de crenças e valores compartilhados entre os funcionários, isto é, para a busca 
do consenso organizacional. 

Dessa forma, sendo a cultura entendida como instrumento de controle, a liderança como 
processo organizacional que é, acompanha essa ideia e a atuação dos líderes passa a ser 
centrada em símbolos (SILVA, 2003) que são utilizados para doutrinar os liderados, em um 
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processo de construção e reconstrução de sentidos de identificação com a organização 
para a qual trabalham (DAVEL; MACHADO, 2001).

As pesquisas realizadas sob essa perspectiva (PAGÈS et al, 1987; WOOD JR., 1999; DA-
VEL; MACHADO, 2001; SILVA, 2003, entre outros) apontam que os líderes passam a de-
sempenhar o papel de sedutores, um papel essencialmente político, cuja habilidade em 
gerir imagens e significados é a mais relevante. Todavia, as mesmas pesquisas apontam 
também para as implicações desse estilo de liderança, pois, conforme Davel e Machado 
(2001, p. 118), os liderados passam a se identificar com o líder, pois está em questão a 
figura do líder e não mais a organização. Nesse processo, “A identificação pode tornar-se 
uma espécie de captura conflituosa, mas também revigorante porque, pela identificação, 
o seguidor participa simbolicamente do poder do líder”. Isso porque, ainda conforme os 
autores, “Aquele que se identifica talvez creia que está capturando o outro, mas é ele que 
pode estar sendo capturado por um processo de despersonalização e pela nova categoriza-
ção social tipificada e exigida pelo grupo” (DAVEL; MACHADO, 2001, p. 188).

Dessa maneira, esta seção cumpre o seu objetivo de apresentar os estudos sobre cultura 
organizacional, liderança e a influência do líder-herói na construção e manutenção dessa 
cultura. Na perspectiva integracionista, o líder tem papel fundamental no desenvolvimento 
da cultura organizacional e, quando se trata do líder-herói, a influência é inquestionável, 
já que a cultura é o reflexo da imagem dele, sendo moldada a partir das percepções, dos 
valores, do modo de se portar perante os momentos de crise e do entusiasmo transmitido 
aos funcionários.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, de base interpretativa e o método de procedimento 
é a pesquisa documental (FLICK, 2009). No caso deste estudo, a pesquisa foi realizada na 
mídia de negócios, conforme definição de Paula e Wood Jr. (2003, p. 78): “A mídia de ne-
gócios é um componente próspero e importante do campo do management (Micklethwait 
e Wooldridge, 1997). Além de livros, ela abrange publicações de revistas e jornais de negó-
cios e gestão empresarial”. Considerando que a mídia de negócios compreende uma vasta 
publicação, selecionamos revistas de alcance nacional, e cuja quantidade de distribuição é 
relevante, além de biografias dos líderes selecionados para estudo.

Para a coleta de dados, inicialmente, buscamos identificar líderes-heróis no mundo corpo-
rativo. Para essa etapa, nos orientamos pela pesquisa em artigos que tratavam de líderes 
empresariais que fizeram grandes transformações nas empresas em que atuaram ou que 
enfrentaram crises de grandes proporções na sua atuação, publicados em  revistas com 
foco na área de negócios (Exame e HSM Management), no período de 2003 a 2013. Nessa 
primeira etapa, lemos os sumários das revistas para identificar os artigos, os quais foram 
acessados visando identificar se o assunto correspondia ao objeto de pesquisa. Essa bus-
ca foi interrompida quando identificamos dez líderes e, então, dentre esses, selecionados 
cinco deles, por conveniência e pelo fato de que a quantidade de material de pesquisa en-
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contrado era mais relevante. Os líderes selecionados foram: Mary Kay, Sam Walton, Steve 
Jobs, Jack Welch e Bill Gates.

Em seguida,  inserimos o nome dos cinco líderes na ferramenta de pesquisa Google, a fim 
de encontrar publicações com foco nos negócios, ou gerencialista,  que em seus arqui-
vos apresentassem histórias sobre a vida pessoal e profissional dos líderes, bem como 
aspectos de suas personalidades. Além da pesquisa virtual, buscamos publicações  que 
apresentassem notícias relevantes para o estudo dos líderes em questão, bem como livros 
que abordassem o tema liderança e fizessem alguma relação com os líderes em estudo, 
além de suas biografias. Para a análise do material coletado, utilizamos a técnica de análise 
de conteúdo categorial (BARDIN, 1977). As categorias foram pré-estabelecidas a partir da 
literatura sobre o tema, e consistem nas características dos estilos de liderança carismá-
tica e transformacional: visão bem definida, disposição para correr riscos, sensibilidade 
às limitações ambientais, sensibilidade às necessidades dos liderados, comportamentos 
diferentes do comum, encorajamento dos liderados, valorização do espírito de grupo e alta 
expectativa e confiança nos liderados.

A partir dessas categorias, as publicações foram analisadas de modo a identificar trechos 
do material que correspondessem à nossa interpretação sobre cada uma das característi-
cas, levando em consideração as explicações encontradas na literatura sobre os estilos de 
liderança mencionados. 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS 
LÍDERES-HERÓIS NA 
MÍDIA DE NEGÓCIOS

Nesta seção, apresentamos os resultados da pesquisa em duas subseções: na primeira, 
apresentamos a história de vida de cada um dos líderes em estudo e, na segunda, a análise 
do material coletado para a pesquisa. 

I. BILL GATES - Conforme o material da pesquisa, Gates sempre foi um aluno excepcional, 
e sempre se destacou em tudo o que fez. Na biografia de Gates, Dearlove (2009) relata 
que, em Lakeside, um escola elitista de Seattle, que atraía os estudantes mais brilhantes 
da Costa Oeste dos Estados Unidos, o amor de Gates pela matemática tornou-se uma 
obsessão por computadores, e até lá, em Lakeside, ele se destacou. A seguir, no Quadro 
1, apresentamos as características de Bill Gates conforme descrito no material analisado.
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Quadro 1: Características de liderança de Bill Gates

Características Trechos de reportagens que evidenciam tais características

Visão bem definida
“Desde os primeiros dias da Microsoft, Gates persegue sua visão de ude “gue sua viss 
m computador em cada mesa e em cada lar” (DEARLOVE, 2009, p.14).

Disposição para correr 
riscos

“‘ Se você for começar uma companhia, despenderá tanta energia que é melhor superar 
seu sentido de risco’” (DEARLOVE, 2009, p.72).

Sensibilidade às 
limitações ambientais

 “As únicas grandes companhias que conseguirão ter êxito são aquelas que 
considerarem os seus produtos obsoletos antes que os outros o façam” 
(VASCONCELLOS; PAGNONCELLI, 2001, p.272).

Sensibilidade às 
necessidades dos 
liderados

“E terrível quando se tem um grupo meio a deriva, com moral baixo, e o gestor se 
pergunta por que não descobriu isso antes. Olha o gestor deve perceber os problemas o 
mais rápido possível” (ROGAK, 2012, p.54).

Comportamentos 
diferentes do comum

“Gates é um competidor implacável. Em tudo que faz, e levado a ganhar. Como 
negociador, é extremante agressivo. Ele não esconde isso e é expert em massacrar 
concorrentes” (DEARLOVE, 2009, p.25).

Alta expectativa e 
confiança nos liderados

“Bill Gates sempre soube que ter uma equipe vencedora é fundamental, ou seja, 
é preciso ter o melhor time ao seu lado. Ao saber da existência de algum talento, 
telefonava pessoalmente para a pessoa, convidando-a a se juntar a Microsoft. Não 
deixava ninguém bom escapar” (DEARLOVE, 2009, p.5).

Fonte: dados de pesquisa

A partir da análise dos dados da pesquisa, torna-se evidente a caracterização do estilo de 
liderança de Bill Gates como carismática e transformacional.  Bill Gates, desde sempre, 
apresentou uma visão bem definida de seu negócio, que é proporcionar a cada lar, um 
computador pessoal e, de tal maneira, conseguiu inúmeros fãs e seguidores ao longo 
de sua jornada, até os dias atuais.  Bill Gates valorizava, também, os seus funcionários, 
considerando-os peças-chave para o sucesso de sua companhia e, por isso, ao analisar 
o material da pesquisa podemos identificar que ele conseguiu fazer com que eles traba-
lhassem duro, deixando os seus desejos e vontades pessoais de lado, em prol da visão e 
missão da organização como um todo.

II. JACK WELCH - Conforme o material pesquisado, John Francis Welch Junior nasceu em 
Peabody, Massachusetts, em 19 de novembro de 1935. Seu pai, John Francis, era condutor 
de trens e sua mãe, Grace Welch, dona de casa. Welch foi o primeiro da família a ingres-
sar em uma universidade, tendo iniciado o curso de engenharia química na Universidade 
de Massachusetts e se formou, com honras, em 1957.Welch concluiu o doutorado em 
engenharia química na Universidade de Illinois, em 1960. No Quadro 2, apresentamos um 
resumo das características de Welch.

Quadro 2: Características de liderança de Jack Welch

Características Trechos de reportagens que evidenciam tais características

Visão bem definida
“Queremos uma empresa concentrada em nada além de atender os clientes, uma empresa na 
qual todos sintam a emoção de vencer e compartilhem dos louros da vitória – na alma e no 
bolso” (LOWE, 2008, p.73).

Disposição para 
correr riscos

“Não acho que seja uma pessoa que gosta de assumir riscos. Acho que sou alguém que tenta 
fazer a análise meticulosa necessária para tomar as decisões certas – mas, claramente, alguém 
disposto e ansioso para tomar essas decisões” (LOWE, 2008, p.74).
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Sensibilidade às 
necessidades dos 
liderados

“As pessoas são o mais importante. Falar e reunir-se com elas demanda muitoom elascoias 
florevosta  do tempo de Jack Welch. O mesmo vale para o desenvolvimento delas no futuro. 
Ele fala,pontifica, adula e educa. Mas acima de tudo conecta” (CRAINER, 2009, p. 27).

Comportamentos 
diferentes do comum

“Acredito firmemente que o meu trabalho é andar por aí com uma lata de água em uma das 
mãos e uma lata de adubo na outra, fazendo com que as coias floresçam” (LOWE, 2008, p. 35).

Encoraja os 
liderados

“Os líderes são incansáveis em melhorar a equipe, usando todos os encontros como 
oportunidades para avaliar, treinar e reforçar a autoconfiança” (WELCH, 2005, p.57).

Valoriza o espírito de 
grupo

“Mas seu trabalho como líder é combater a força da gravidade do negativismo. Isso não 
significa adoçar os desafios de sua equipe. Quer dizer exibir uma atitude energizante e corajosa 
quanto à capacidade de superar as dificuldades. Significa sair de sua sala e se pôr no lugar 
de todos, importando-se de fato com o que estão fazendo e como estão se sentindo, enquanto 
vocês sobem a ladeira juntos” (WELCH, 2005, p.61).

Alta expectativa 
e confiança nos 
liderados

“Nada é mais importante para a vitória do que conseguir as pessoas certas em cada área” 
(WELCH, 2005, p.75).

Fonte: dados de pesquisa

Conforme o material pesquisado, Jack Welch era um líder que se colocava no lugar de 
seus funcionários, se importando bastante com a satisfação deles, por isso, grande parte 
de seu tempo era dedicado às conversas e reuniões com eles, com o propósito de mantê-
-los motivados e alinhados com a missão da companhia. Welch é descrito, acima de tudo, 
como um líder incansável que, mesmo diante de problemas pessoais, não deixou de lado a 
organização, doando todo o seu esforço e energia para o sucesso dela. Dessa maneira, por 
apresentar essas e outras características, conforme Quadro 4, Welch pode ser considerado 
como um líder carismático e transformacional.

III. MARY KAY - Conforme o material pesquisado Mary Kathlyn Wagner nasceu em 12 de 
maio de 1918, em Houston, no estado do Texas, de família pobre, seu pai sofria de tuber-
culose e sua mãe trabalhava durante todo dia, em um restaurante da cidade, para sustentá-
-los. Ainda criança, aos sete anos, ela já cuidava sozinha do pai adoecido e da casa. No 
Quadro 3, a seguir, apresentamos as características resumidas de Mary Kay.

Quadro 3: Características de liderança de Mary Kay

Características Trechos de reportagens que evidenciam tais características

Visão bem definida

“Um dia, sentada à mesa da sua cozinha, Mary Kay fez duas listas: uma contendo tudo de bom 
que as companhias para as quais ela havia trabalhado haviam feito; outra incluindo tudo o que 
ela avaliava que poderiam ter feito melhor. Quando revisou essas listas, Mary Kay percebeu 
que tinha criado um plano de marketing para uma companhia dos sonhos – uma companhia 
que poderia dar às mulheres um potencial ilimitado de sucesso pessoal e profissional” (MARY 
KAY, 2013).

Sensibilidade às 
necessidades dos 
liderados

“A Mary Kay Cosmetics é conhecida por ‘exaltar as pessoas ao sucesso’, escreve ela em sua 
autobiografia, Mary kay: You com have it all. ‘Isso para nós é tão importante que constitui a 
base de todo nosso plano de marketing’. Segundo Mary Kay Ash, a última vez que muitas têm 
suas realizações reconhecidas é na formatura no segundo grau ou na faculdade. ‘ As mulheres 
precisam de louvor’, diz ela. ‘Minha experiência indica que a mulher pode às vezes fazer pelo 
reconhecimento aquilo que não faria por dinheiro’” (PANDAYA; SHELL, 2005, p. 41).

Comportamentos 
diferentes do comum

“Ela sempre achou que era mais fácil ter sucesso quando se pode olhar ao seu redor e ver 
pessoas iguais tendo também sucesso” (PANDAYA; SHELL, 2005, p.46)
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Encoraja os 
liderados

“Atualmente, a empresa está presente em mais de 35 países, sendo considerada uma das 
maiores empresas de cosméticos do mundo. (...) O grande diferencial da Mary Kay é oferecer 
às suas Consultoras de Beleza Independentes um plano de desenvolvimento profissional 
estruturado, que possibilita que cada uma dessas mulheres seja dona de seu próprio negócio e 
responsável pelo seu desenvolvimento profissional e financeiro” (MARY KAY, 2013).

Valoriza o espírito de 
grupo

“Juntamente com os elogios, Mary Kay Ash dava destaque à importância de elevar os objetivos 
– recrutar mais representantes de vendas, vender mais produtos, obter a próxima promoção. 
Ela não se limitava a dizer às mulheres que apoiassem mutuamente os respectivos esforços, 
ela fazia questão de que todas vissem como estava o desempenho de outras representantes 
[...]” (PANDAYA; SHELL, 2005, p.42).

Fonte: dados de pesquisa

Mary Kay, ao definir a “regra de ouro”, demonstrava uma visão bem definida de como seria 
a empresa de seus sonhos. Ela vislumbrava uma companhia em que as pessoas fossem 
tratadas com respeito e igualdade, e onde as mulheres pudessem se sentir valorizadas, 
sendo donas de suas próprias carreiras. Conforme os relatos, Kay ainda valorizava, sobre-
maneira, o espírito de grupo, incentivando os membros a sentirem-se como participantes 
de uma verdadeira família, oferecendo apoio e valorizando as ações uns dos outros. Dessa 
maneira, ao analisar os dados do material da pesquisa, Mary Kay se enquadra nas caracte-
rísticas, tanto da liderança carismática, quanto da liderança transformacional.

IV. SAM WALTON - Conforme o material pesquisado, Samuel Moore Walton, filho de Tho-
mas Gibson Walton e Nan Walton, nasceu em 29 de março de 1918, em Kingfishe, Oklaho-
ma. Desde pequeno, com os seus sete ou oito anos, Walton já era consciente da importân-
cia de sua ajuda e de seus irmãos para manter a casa. Aprendeu o quanto era necessário 
trabalhar duro para conseguir seu próprio dinheiro e quando o ganhava, ele sabia que tinha 
que valorizá-lo. Apresentamos, no Quadro 4, um resumo das características de Walton.

Quadro 4: Características de liderança de Sam Walton

Características Trechos de reportagens que evidenciam tais características

Visão bem definida
“San Walton desenvolveu a visão de tornar a Wal Mart a maior e melhor cadeia 
varejisrnvolveu a vista do país, e ele incansavelmente comunicava essa visão com 
palavras e atos aos gerentes associados” (HARRISON, 2005, p. 240).

Disposição para correr 
riscos 

 “Duas coisas distinguem Sam Walton de quase todas as outras pessoas que 
conheço. Primeiro, ele se levanta disposto a melhorar alguma coisa. Segundo, ele tem 
menos medo de estar errado do que qualquer pessoa que conheci. E quando percebe 
que está, deixa tudo de lado e parte em outra direção (WALTON, 1993, p.36).

Sensibilidade às limitações 
ambientais

“Não sei se a Wal-Mart pode manter realmente a nossa posição de liderança ficando 
apenas nos EUA. Acho que teremos de nos transformar numa companhia mais 
internacional num futuro não muito distante” (WALTON, 1993, p.184).

Sensibilidade às 
necessidades dos liderados

“Para que os empregados das lojas atendam bem aos clientes, precisamos ter certeza 
de que estamos atendendo bem aos nossos empregados. Esse foi o ingrediente 
isolado mais importante do sucesso da Wal-Mart” (WALTON, 1993, p.73).

Comportamentos diferentes 
do comum

“A Kmart sempre me interessou, desde a primeira loja em 1962. Eu ia constantemente 
às suas lojas porque eram um laboratório e eles eram melhores do que nós. Passei 
grande parte do meu tempo andando pelas suas lojas, conversando com seu pessoal 
e tentando descobrir como faziam as coisas” (WALTON, 1993, p. 172).
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Encoraja os liderados
“Sempre gostei de desafiar o nosso pessoal. Quando esperamos grandes coisas das 
pessoas, elas também esperam. Nosso pessoal nunca nos decepcionou” (WALTON, 
1993, p.94).

Valoriza o espírito de grupo
“A única razão pela qual a empresa se manteve, naquela época, é que desde o começo 
reuníamos todos os nossos gerentes uma vez por semana e nos criticávamos” 
(WALTON, 1993, p.56). 

Alta expectativa e confiança 
nos liderados

“O que esses gerentes e eu mais tínhamos em comum era, parece-me, o amor pelo 
comércio, pela comercialização” (WALTON, 1993, p.51).

Fonte: dados de pesquisa

Observando as características enumeradas no quadro acima, podemos considerar Sam 
Walton como um líder carismático e transformacional. Sam é descrito como um líder dis-
posto a enfrentar novos desafios, sem medo de correr riscos, estava sempre buscando 
novos mercados e novas ideias para reduzir seus custos. Esse seu espírito aventureiro, 
conforme ressaltado no material pesquisado, refletia-se também em seus colaboradores, 
os quais tinham total apoio e incentivo de Sam Walton na execução de suas tarefas, mesmo 
quando ainda estavam iniciando sua carreira no Wal Ma rt.

V. STEVE JOBS - Conforme material pesquisado, Steven Paul Jobs nasceu no dia 24 de 
Fevereiro de 1955, em San Francisco, Califórnia. Filho do sírio Abdulfattah Jandali e da 
descendente de alemães, Joanne Schieble, jovens universitários e não casados, Steve foi 
oferecido à adoção com uma semana de vida. Foi adotado por Paul e Clara Jobs e, pouco 
tempo depois, se mudaram para Mountain View, também na Califórnia. No Quadro 5, apre-
sentamos o resumo das características de Jobs.

Quadro 5: Características de liderança de Steve Jobs

Características Trechos de reportagens que evidenciam tais características

Visão bem definida
“Bom desenho, facilidade de uso e atenção fanática aos detalhes sempre foram as marcas 
registradas da carreira de Jobs” (KAHNEY, 2011, p.111). 

Disposição para 
correr riscos

“Não ter medo de inovar. Quando Steve Jobs decidiu criar o iPhone, com o insight de que “o 
mundo iria se tornar móvel”, alguns de seus funcionários acharam que ele tinha ficado maluco. 
Isso porque o smartphone “engoliria” o iPod ao oferecer uma plataforma de armazenamento e 
reprodução de músicas igual à do aparelho. Ele, porém, não hesitou: “ou nós canibalizamos, ou 
alguém nos comerá no almoço”, disse Jobs, segundo Isaacson” (MELO, 2013).

Sensibilidade 
às limitações 
ambientais

“Outro grande avanço de Jobs veio em 1979, quando foi recebido para uma visita no 
laboratório de pesquisa Parc. Da Xerox. Ali ele viu um computador impressionante que tinha 
figuras e ícones na tela e era controlado por um mouse de três botões. O Xerox A lto não 
passava de uma experiência de laboratório, e a direção da Xerox tinha pouco interesse em 
comercializá-lo. Jobs porém, percebeu imediatamente que ali estava o futuro da computação 
pessoal e mandou os engenheiros da Apple copiá-lo. [...] A Xerox pode ter germinado as 
ideias, mas Jobs teve a percepção de ver que a interface gráfica do usuário era o modelo certo 
para os consumidores comuns” (KAHNEY,2011, p.111).

Comportamentos 
diferentes do comum

“Pensar mais no produto do que no lucro.De acordo com Isaacson, Jobs acreditava que, 
investir em um algo único e bonito, consequentemente levava ao lucro”(MELO, 2013)
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Encoraja os 
liderados

“Segundo Isaacson, Jobs sabia como ninguém obrigar as pessoas a fazer o que elas achavam 
impossível. Certa vez, quando trabalhava com Steve Wosniak na Atari, ele disse ao colega 
que precisavam desenhar o jogo em quatro dias. Wosniak disse que aquilo era impossível e 
então Jobs o olhou fixamente, sem piscar, e disse: ‘Não tenha medo, você pode’. E o jogo foi 
desenvolvido em quatro dias” (MELO, 2013).

Valoriza o espírito de 
grupo

“’Queríamos nos livrar de qualquer coisa que não fosse absolutamente essencial’, disse. Isso 
exigiu total colaboração entre os designers, os desenvolvedores do produto, os engenheiros e 
a equipe de fabricação. Voltávamos sempre ao começo, sempre, sempre. Precisávamos mesmo 
de determinada peça? Será que poderíamos fazê-la desempenhar a função das outras quatro 
peças?” (ISAACSON, 2011, p.113).

Alta expectativa 
e confiança nos 
liderados

“Jobs serve de referência como um líder que formava e comandava equipes de altíssima 
performance, com pessoas que se complementavam para executar e aprimorar suas ideias” 
(LAM, 2013).

Fonte: dados de pesquisa

Ao analisar os dados da pesquisa, observamos que Steve Jobs é retratado como um líder 
focado em suas ideias. Suas ações estavam sempre centradas em oferecer aos clientes de 
sua companhia, produtos com máxima qualidade e sofisticação. Jobs era, ainda, obcecado 
pelos detalhes e perfeição de seus produtos. Com seu jeito simples de ser, sempre com 
o jeans, camiseta preta e tênis, Jobs deixou muitos fãs do seu trabalho frente à Apple, 
inclusive, entre seus próprios funcionários, muitos eram seus admiradores. Steve Jobs 
destacava-se,quando comparado aos demais lideres de seu tempo por colocar o lucro em 
segundo plano, preocupando-se mais em oferecer um produto perfeito, do que angariar 
grande volume de receita com o mesmo. Assim, podemos considerar Steve Jobs como um 
líder carismático e transformacional.

4.1. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Diante dos resultados desta pesquisa, fica claro o papel desempenhado pelo líder-herói 
dentro de uma organização. Mesmo que a liderança não seja o único fator a influenciar o 
desempenho dos grupos de trabalho, o estilo de liderar pode resultar em diferentes tipos 
de equipes, que podem ser comprometidas, motivadas e vencedoras ou, simplesmente, 
equipes que apenas cumprem suas obrigações e não atuam com satisfação, e o desempe-
nho dessas equipes é que determina o futuro da organização.

Como apresentado por Fiedler (1981), o líder é muitas vezes considerado um modelo de 
grande homem, um herói que todos admiram e é exatamente dessa maneira que os líderes 
em estudo são retratados na mídia de negócios.  Essa caracterização concentra-se, prin-
cipalmente, no comportamento adotado por esses líderes, os quais sempre defenderam 
os interesses da companhia sem se esquecer de suas equipes, e foram capazes de pensar 
e decidir sobre tudo e para todos, além de surgirem nos momentos de insegurança para 
apoiar as tomadas de decisões. Tais líderes são retratados como capazes de superar toda e 
qualquer situação que a companhia enfrentasse, por isso considerados heróis.

A abordagem da liderança carismática (HOUSE, 1977; ROBBINS 2002; GOMES; CRUZ, 
2007) apresenta o líder como alguém visionário, aquele que busca tornar sua visão mais 
forte, com significado e com um processo de ação coletiva. Todos os líderes estudados são 
retratados como possuidores de uma visão bem definida de seus negócios e que consegui-
ram fazer com que seus liderados também partilhassem dessa mesma visão  de tal maneira 
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que suas organizações se tornaram bem sucedidas, criando uma cultura organizacional e 
enfrentando e superando as crises ao longo da história.

Além da articulação de uma visão estratégica, os líderes em estudo também são retratados 
por outros comportamentos que suportam a liderança carismática, os quais, conforme 
apresentado por Robbins (2002), Gomes e Cruz (2007) e House (1977) incluem a dispo-
sição para correr riscos, a sensibilidade às necessidades dos liderados, a sensibilidade 
às limitações ambientais, a coragem para assumir riscos, comportamentos diferentes do 
comum, o apoio aos liderados, a valorização do espírito de grupo e a alta expectativa e 
confiança nos colaboradores. Já com relação à teoria da liderança transformacional, o líder 
é apresentado como aquele que tem paixão por um ideal e inspira e motiva seus liderados 
a transcender seus próprios interesses para o bem da organização, modificando sua visão 
sobre as situações, ajudando-os a pensar nos problemas de nova forma. Os líderes consi-
derados transformacionais, como apresentado por Bass (1990), são capazes de entusias-
mar e estimular os colaboradores a darem o máximo de si para alcançar os objetivos da 
equipe, além de possuírem carisma e oferecerem consideração individualizada e promoção 
intelectual a seus liderados.

As teorias da liderança carismática e transformacional apresentam muitas semelhanças, 
chegando, até mesmo, a se confundirem. O carisma é, também, um elemento da teoria 
transformacional, inserido na motivação inspiracional e na influência idealizada. Por isso, 
muitas das características apresentadas como suportadas pela teoria da liderança carismá-
tica, também podem ser analisadas à luz da teoria transformacional.

De tal maneira, todos os líderes em estudo tanto à luz da teoria da liderança carismática, 
quanto à luz da teoria da liderança transformacional, são considerados heróis em suas 
organizações, ou seja, peças-chaves para motivar os colaboradores a aceitarem os de-
safios do dia a dia e a apresentarem desempenhos acima do esperado. Em momentos de 
crise, a figura desse líder-herói se torna ainda mais importante, já que o líder exerce um 
papel essencial no processo de reestabelecimento da companhia, buscando estimular os 
colaboradores a suportar as dificuldades. Como apresentado por Schein (2009), o líder 
deve favorecer o equilíbrio da ansiedade pela sobrevivência e a segurança psicológica para 
ambas superarem os obstáculos.

Retomando a questão orientadora desta pesquisa, que indaga “Quais são as características 
dos líderes-heróis reconhecidos pela literatura de negócios, especificamente a mídia de 
negócios, como aqueles que promoveram grandes mudanças, e quais as implicações des-
sa liderança para a gestão organizacional”, a análise do material pesquisado aponta para a 
caracterização conforme o Quadro 8: 

Quadro 6: Características da liderança x Líderes em estudo

Características da 
liderança/ Líderes Bill Gates Jack 

Welch Mary Kay Sam 
Walton Steve Jobs

Visão bem definida x x x x x

Disposição para correr riscos x x x x

Sensibilidade às limitações 
ambientais

x x x
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Sensibilidade às necessidades 
dos liderados

x x x x

Comportamentos diferentes do 
comum

x x x x x

Encoraja os liderados x x x x

Valoriza o espírito de grupo x x x x

Alta expectativa e confiança nos 
liderados

x x x x

Fonte: elaborado pela autora

Assim, nas publicações pesquisadas, os líderes-heróis são caracterizados como possuido-
res de uma “visão bem definida”, e de “comportamentos diferentes do comum”. As outras 
características não foram identificadas em todos os líderes, o que pode ser fruto de uma 
das limitações metodológicas do estudo, que se limitou a pesquisar algumas publicações. 
A característica “disposição para correr riscos” não foi identificada em Mary Kay, e a “sen-
sibilidade às limitações ambientais” não foi encontrada em Jack Welch e Mary Kay.  Bill 
Gates foi o único a não ser representado com as características “encoraja os liderados” 
e “valoriza o espírito de grupo”. Steve Jobs foi o único que não foi representado como 
possuidor da característica “sensibilidade às limitações ambientais”. Um resultado a ser 
considerado é o fato de Sam Walton ter sido o único a ser representado como possuidor 
de todas as características, e Mary Kay foi representada como possuidora de apenas cinco 
das oito características listadas. 

As implicações da presença de líderes com essas características, conforme a literatura 
pesquisada e o material analisado, podem ser agrupadas em duas categorias: visão geren-
cialista, derivada da perspectiva integracionista da cultura e a visão crítica, que considera a 
cultura como instrumento de controle.

No primeiro caso, a ideia central é que as empresas conquistaram seus objetivos e supe-
raram dificuldades. Nos relatos analisados, é atribuída ao líder-herói a autoria de grandes 
realizações, por exemplo, Steve Jobs foi retratado como o responsável por “empurrar” as 
pessoas rumo aos objetivos corporativos: “As ideias que ocorrem a mim e a minha equipe 
seriam totalmente irrelevantes se Steve não estivesse aqui para nos empurrar, trabalhar co-
nosco e derrubar a resistência a transformar nossas ideias em produtos” (ALTMAN, 2011). 
Jack Welch, considerado um líder incansável, mesmo com problemas de saúde não deixou 
com que sua companhia se acomodasse, sendo “peça-chave” para a execução dos obje-
tivos corporativos: “Jack Welch é incansável. Apesar de uma cirurgia cardíaca, ele nunca 
para. Incorporou na GE o mesmo tipo de energia incansável. A empresa não se acomoda, 
não se deita sobre os louros. A GE muda e continua mudando. Está sempre mais próxima 
por jamais ficar no mesmo lugar” (LOWE, 2008, p. 28).

Já no segundo caso, as implicações da presença do líder-herói centram-se na construção 
de um discurso ideológico, em que o trabalhador é levado a não medir esforços para que os 
objetivos corporativos sejam alcançados, deixando em segundo plano as próprias aspira-
ções, bem como sua vida pessoal, envolvidos em um discurso que, em qualquer momento, 
pode ser desconstruído. Sam Walton, por exemplo, utilizava a denominação colaborador 
para referir-se a seus empregados: “O nosso relacionamento com os colaboradores é uma 



67

sociedade no sentido mais exato da palavra” (WALTON, 1993). Conforme a visão da cultura 
como instrumento de controle, esse discurso oculta as reais intenções de líderes no con-
texto empresarial. Mary Kay,com sua ideologia de ajudar as mulheres, não media esforços 
para motiva-lás na execução de suas tarefas: “[...] ‘minha principal motivação ao entrar no 
negócio era ajudar as mulheres, eu queria oferecer- lhes oportunidades para criar uma vida 
melhor e concretizar os sonhos delas’” (PANDAYA; SHELL, 2005, p.47).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Esta pesquisa alcançou seu objetivo, caracterizando o líder-herói conforme represen-
tação na mídia de negócios, assim como identificou as implicações desse tipo de líder 
para a gestão organizacional. A pesquisa também possibilitou a análise de tais carac-
terísticas à luz dos estilos de liderança carismática e transformacional abordados na 
literatura sobre o tema.

Conforme estudado na literatura, o líder-herói é aquele individuo capaz de pensar sobre 
tudo e para todos, sendo peça-chave para a companhia, principalmente, nos momentos 
de mudança e de crise.   A prática de atos “heroicos” evidencia não só a coragem pessoal 
do líder, mas também seu comprometimento com a organização e, assim, eles vão se 
tornando legítimos portadores de uma verdade sobre o destino da empresa, sobre o perfil 
adequado de seus empregados, sobre os padrões de relações desejados. 

Esta pesquisa possui implicações práticas e teóricas. As práticas recaem no sentido de 
oferecer uma melhor compreensão sobre as características que devem ser avaliadas nos 
candidatos durante processos de contratação de novos funcionários, além de servir como 
base durante a elaboração de treinamentos para as diferentes equipes da companhia. 
Quanto às implicações teóricas, acreditamos que, ao estudar conjuntamente duas temá-
ticas importantes para as organizações, liderança e cultura organizacional, contribuímos  
para o entendimento da dinâmica organizacional, bem como os processos de interações 
cotidianas. Assim, ao apresentarmos as características de líderes-heróis retratadas na mí-
dia de negócios, apontamos para as possibilidades de um estilo de liderança que deve ser 
estudado com maior profundidade, já que na literatura específica sobre liderança esse es-
tilo é mencionado, porém, sem uma abordagem investigativa que possa dar conta da com-
plexidade do tema. Com esse trabalho, oferecemos reflexões sobre os estilos de liderança 
e suas consequências para os liderados, contribuindo, desse modo, para a emancipação 
desses últimos.

Como sugestão para futuros estudos, apontamos: a realização de uma pesquisa de 
campo em organizações, com a utilização da entrevista como instrumento para conhe-
cer e poder estudar momentos de crises na empresa e quais características dos líderes 
foram essenciais para a sua superação; a realização de uma pesquisa considerando os 
líderes-heróis das organizações brasileiras; a realização de uma pesquisa com aborda-
gem crítica, aplicando o método da desconstrução para análise das reportagens e das 
biografias; e expandir o escopo das publicações pesquisadas de modo a obter maior 
fidedignidade aos resultados.
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RESUMO: O tema de inovação deixou de configurar uma opção para as organizações passando 
a ser um requisito obrigatório institucional e legitimizador junto ao setor econômico ao qual a 
organização se vincula. O centro do debate foi deslocado para a questão da forma de inovar e 
de pesquisar, notadamente em virtude do expressivo aumento do custo de realizar as atividades 
de P&D. Destarte constata-se que o processo de P&D faculta diferentes abordagens à luz de 
mais relevantes teorias organizacionais, o que permite realizar uma análise mais completa do 
processo decisório no tocante a formas de conduzir P&D que se restringe a três alternativas – 
P&D interno, externo ou combinando o interno com o externo. O presente ensaio teórico tem por 
finalidade analisar as três opções e para tanto traz diversos autores das teorias organizacionais.

Palavras-chave: Inovação. Formas de realizar P&D. Teorias organizacionais.

ANALYSIS OF OPTION TO INTERNALIZE OR 
OUTSOURCE ACTIVITY OF R & D COMPARING 
WITH THEORIES OF ORGANIZATIONS

ABSTRACT: The theme of innovation isn´t more an option for organizations to be considered a 
mandatory requirement to legitimize organization in the economic sector to which the organiza-
tion belong. The center of the debate has shifted to the question of how to innovate and research, 
especially due to the significant increase in the costs of carrying out R & D activities. Thus it 
appears that the process of R & D provides different approaches at the light of the most relevant 
organizational theories, allowing to perform a more complete analysis of the decision-making 
process about the ways to conduct R & D activities focusing three alternatives – external, internal 
or combining internal with the external. This theoretical essay analyzes the three options through 
revision of the text of the most relevant authors of organizational theories.

Keywords: Innovation. Alternatives To Perform R & D Activities. Organizational theories.

1. INTRODUÇÃO
Fazer ou não fazer P&D (pesquisa e desenvolvimento) deixou de ser uma opção para a 
totalidade das organizações que operam em segmentos industriais como o de tecnologia 
complexa, de bens de capital, de produtos de alta tecnologia, notadamente em eletro-ele-
trônica, biotecnologia, nanotecnologia, química, mecânica, cerâmica, além de setores que 
operam com produtos de consumo final que, devido à concorrência cada vez mais acirrada, 
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passam pelo desafio de aumentar a variedade e reduzir o tempo de desenvolvimento e pro-
dução. Segundo Schumpeter (1982) a sobrevivência e lucro extraordinário são reservados 
apenas para o empreendedor inovador, ou seja, quem inova em produtos e/ou processos 
cria diferencial competitivo e assume a liderança do segmento onde atua.

No entanto nos anos setenta esta lógica foi desafiada na sua essência, pois com a maio-
ria das organizações investindo em inovação, o ciclo de vida de produtos foi reduzido, o 
custo de inovar cresceu extraordinariamente e a taxa de inovações viáveis comercialmente 
baixou, aumentando o risco do empreendedor inovador. A cultura de inovar já estava ins-
titucionalizada e sem chance de reversão do processo. Desta forma, a receita de sucesso 
passou a ser inovar da forma certa, em produtos certos, em momentos oportunos e a custo 
reduzido, ou seja, uma questão de organização.

Seguindo a concepção estratégica de encontrar a fórmula adequada, as organizações ado-
taram métodos de pesquisa controlados e com o objetivo de facilitar o acompanhamento 
dos processos e de seus efetivos custos, além de facultar à organização se apropriar de 
seus resultados. Os pesquisadores se especializaram em procedimentos específicos e pro-
cessos operacionais foram desenhados de tal forma que os conhecimentos gerados numa 
etapa pudessem ser combinados com os conhecimentos resultantes das etapas anteriores, 
ou seja, conhecimento particionado ou modular. Além disso, os procedimentos passaram a 
ser registrados, tanto para preservar a memória de cada uma das linhas de pesquisa, como 
para reduzir ou evitar retrabalhos.  

Os pesquisadores e técnicos perderam o domínio do processo integral de pesquisa e ti-
veram reduzidos o seu poder dentro da organização, de forma similar aos demais traba-
lhadores da organização. Apesar da implantação dos princípios de administração científi-
ca na área de P&D, uma série de diferenças estruturais ainda pode ser identificada, com 
destaque para a impossibilidade de estabelecer tempos padronizados para a concepção de 
inovações, mesmo as incrementais. O fator humano, refletido em práticas impossíveis de 
automatização baseadas em criatividade e ineditismo de soluções alternativas a problemas 
aparentemente delimitados, não pode deixar de ser contemplado em processos de P&D. 
Trata-se de um componente organizacional de alta complexidade que exige do gestor um 
conjunto de competências específicas. Entre estas competências destaca-se a condução 
do processo de aprendizagem e de construção de condições que facultem a motivação de 
colaboradores e alinhamento de suas atividades com a missão organizacional. 

Mais recentemente, devido ao acirramento da competição, não apenas em mercados na-
cionais como também em mercado global, as organizações que já vinham terceirizando 
uma série de atividades não ligadas diretamente às suas atividades fins, começaram a 
externalizar também as atividades de P&D, seguindo a lógica da teoria econômica cujo 
mote central gravita em torno de “Fazer ou Comprar?” (COASE, 1937). Nesta concepção 
emergem variáveis importantes a favor da decisão de externalizar, como a flexibilização de 
custos fixos, redução dos custos e redução de tempo médio de desenvolvimento. Em vá-
rios setores econômicos, com destaque para fármacos e software, a externalização ocorreu 
além das fronteiras nacionais, passando a ocupar a dimensão global.

No entanto, outras variáveis importantes, inerentes ao processo de decisão de externaliza-
ção (ou não) das atividades de P&D, foram evidenciadas, como a gestão do conhecimento 
interno e o controle de processo de desenvolvimento. A opção, encontrada pelas organiza-
ções, foi combinar as duas alternativas, ou seja, desenvolver internamente as atividades de 
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P&D dos produtos centrais e mais relevantes e externamente dos demais produtos. Além 
disso, com o surgimento de vários programas governamentais de fomento à pesquisa e 
desenvolvimento, as organizações passaram a interagir com universidades e centros de 
pesquisa, inclusive em parceria com outras empresas do mesmo setor de atuação. 

Recentemente a lógica de privilegiar a geração de lucros das organizações em detrimento 
de necessidades do contexto social e ambiental onde as organizações se encontram inse-
ridas e do qual dependem, passou a ser contestada, tendo como conseqüência prática de 
quebra de patentes e o foco em responsabilidade sócio-ambiental.

No presente ensaio se analisa a atuação de P&D e suas modalidades, interna, externa ou 
combinada, à luz de teorias organizacionais consideradas por sua relevância para o tema.

1.1. INOVAÇÃO: DA DIFERENCIAÇÃO À 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE INOVAR 
Um novo tipo de indústria apareceu nas duas últimas décadas do século dezenove, carac-
terizado pela disponibilidade de capital financeiro, baseado em inovações tecnológicas e de 
produção, permitindo a exploração de economia de escala e escopo. Na primeira metade 
do século vinte estas indústrias se consolidaram e continuaram num ritmo de crescimento 
acelerado, obtendo uma maior visibilidade com a modernização dos meios de comuni-
cação e de sistemas de transporte. Com o objetivo de exercer o controle tanto sobre os 
insumos como sobre a distribuição em nível de varejo, as empresas adotaram a estratégia 
de verticalização, movendo-se para trás e para frente dentro da cadeia. Este movimento 
possibilitou a intensificação da exploração da economia de escala e escopo, capitalizando 
ainda mais as corporações (CHANDLER, 1992).

No entanto, num determinado momento a alocação de recursos voltados à exploração das 
economias de escala e de escopo não era mais suficiente para obter resultados na mesma 
proporção. Para Langlois (2003) a garantia de ganhos extraordinários do empreendedor 
passou a depender da sua capacidade de inovar produtos e, assim, assegurar a primazia 
em mercados cada vez mais competitivos. Nas palavras de Schumpeter (apud LANGLOIS, 
2003) a inovação representa a “destruição criadora” e permite explorar economicamente a 
posse exclusiva do produto por meio de valores acima dos praticados no mercado.

O processo de experimentação faz parte da rotina de P&D industrial, onde a inovação 
pode ser definida como a transformação do conhecimento incorporado pela empresa na 
sua linha de produtos que satisfazem necessidades de seus clientes atuais ou criam no-
vas necessidades (MORT, 2001), tipificando, desta forma, a relação entre teoria e prática 
(MARDSEN, 2001). Para Rodney (2000) existem três grandes categorias de inovação, que 
são (i) a gestão estratégica inovativa para enfrentar as mudanças ambientais, (ii) gestão de 
iniciativas de mudança de caráter inovador, e (iii) inovação através de criação e aplicação 
do conhecimento

Alinhado com o conceito de insomorfismo mimético de DiMaggio e Powel (2005)  as orga-
nizações passaram a imitar os líder em inovação. Com a homologação de normas interna-
cionais de reconhecimento e acreditação de normas e procedimentos de P&D, com vistas 
a garantir a sua normalização e normatização (KALLINIKOS, 2004) a presença de P&D 
passou a representar característica relevante de legitimidade da corporação no mercado. 
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De mimético, o movimento isomórfico passou a normativo e coercitivo (MEYER; ROWAN, 
1992; DIMAGGIO; POWEL, 2005). 

Integrada ao ambiente organizacional, a área de P&D passou a fazer parte do sistema de 
significados organizacionais, constituindo um de seus elementos simbólicos e normativos, 
reforçados por processos regulatórios (SCOTT, 1994). Como uma das fontes mais des-
tacadas de geração do conhecimento, a área de P&D representa o repositório do recurso 
competitivo de valor agregado mais relevante e oferece a condição ímpar de diferenciação 
(MADHOK, 1996; LANGLOIS, 2003).

No entanto, o fato de a organização adotar a prática de P&D não implica na eliminação de 
riscos e de incerteza. Os profissionais de P&D, de nível destacado de conhecimento e dife-
renciados por sua titulação e competência, passam a deter uma qualificação que pode ser 
comercializada no mercado a organizações concorrentes, tipificando assim o comportamen-
to oportunista (SWEDBERG, 2003; ALCHIAN; DEMSTEZ, 2005; MEYER; ROWAN, 1992). 

Procurando-se defender do risco da manifestação do comportamento oportunista dos pro-
fissionais de P&D, que foi evidenciado, mormente nas décadas de setenta e oitenta do 
século passado pela exacerbação orçamental das áreas de P&D, as organizações vieram 
a implementar os preceitos de administração científica racional também na área de P&D. 

2. CONTROLE E BUROCRACIA 
COMO FORMAS DE EXERCÍCIO 
DO PODER PELA ORGANIZAÇÃO

Com o objetivo de maximizar o rendimento dos recursos disponíveis, as organizações do 
início do século XX adotaram princípios de administração científica, concebendo e desen-
volvendo uma série de métodos e técnicas que facultavam apropriação, pela organização, 
dos processos de produção e, em especial, do trabalho dos operários (COURPASSON, 
2000). Ao analisar, descrever e dividir as etapas de fabricação em atividades e tarefas de-
limitadas tanto no escopo como em complexidade (FELLS, 2000), o gestor organizacional 
podia organizar inicialmente o trabalho sob o ponto de vista funcional, para depois definir o 
perfil de executores operacionais das tarefas, tanto em termos de capacidade mental como 
física (PEAUCELLE, 2000). Para Fells (2000) a divisão do trabalho, disciplina e ordem jus-
tificam-se pela necessidade organizacional de subordinação de interesses individuais a in-
teresses gerais. Para Kallinikos (2004) trata-se de adaptação da burocracia aos dias atuais. 

O processo de P&D, bem como as metodologias que o fundamentam, especialmente as 
formas de registros sistemáticos do conhecimento adquirido por meio de testes e de seus 
resultados, além de manualização de regras e procedimentos, entre outros, mantêm e 
reforça a dominação através de características impessoais, baseadas na racionalidade e 
no conhecimento técnico (WEBER, 1999). Dentre as demais atividades organizacionais 
evidencia-se a característica essencial de criação organizada, pelo reconhecimento dos 
elementos mais alinhados com o foco da pesquisa, combinando a ação não estruturada, 
mudança, projetabilidade, situação e campo abstrato (COOPER, 1976).
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 A divisão funcional permite, também, a consolidação do controle das pessoas e processos. 
Courpasson (2000) percebe que esta tendência manifesta-se nas organizações até os dias 
atuais modificando-se apenas em sua tipologia, sofisticação e tecnologia empregada. Da 
supervisão mais direta e presencial do início do século passado, as organizações inovaram 
ao longo do tempo, empregando métodos menos diretos, perceptíveis ou invasivos. Barker 
(1993) evidencia e descreve o método utilizado por muitas organizações, onde o controle 
é exercido pelos próprios. Foucault (2002) define o poder disciplinar, baseado no sistema 
de auto-controle dos indivíduos decorrente da certeza de vigilância invisível onipresente e 
onisciente. Silva (2002) percebe que as organizações se utilizam de mecanismos norma-
tivos, enfatizando a cultura e o compartilhamento de uma ideologia dominante. Nos dias 
atuais, portanto, a tecnologia disponível, como a telemática, microinformática, comunica-
ção e informática e microeletrônica aplicada em biometria, entre outros tantos dispositivos, 
possibilita às empresas expandir seu poder e, agregando a tecnologia disponível, tornar o 
controle muito mais eficaz (BALL, 2005).

3. FAZER OU CONTRATAR P&D? 
No final da década de oitenta e durante os anos noventa, do século passado, foi verificado o 
acirramento da competição no ambiente corporativo e a conseqüente redução das margens 
operacionais, em virtude da globalização dos mercados. Da produção de altos volumes as 
organizações passaram a focar a produção de itens de valor unitário agregado mais alto, 
impactando na necessidade de revisão de conceitos de organização industrial. Novos pro-
cessos organizacionais foram desenhados, enfatizando características como flexibilidade, 
criatividade e descentralização. O novo tipo de organização destacou a importância do 
conhecimento especializado como diferencial competitivo, e passou a adotar estratégias 
que privilegiam a adaptação contextual e situacional, de acordo com a estratificação de 
consumidores em nichos globalmente distribuídos (ORTIZ, 2003).

A área de P&D representa, dentro da organização, a fonte de geração de conhecimentos 
especializados que podem agregar valor ao portfolio de produtos que a empresa oferta no 
mercado e estuda métodos mais eficientes de produção, com menor custo e menor tempo 
de execução. Muitos autores defendem o argumento que a área de P&D ocupa um papel 
central e relevante dentro da estratégia organizacional e, portanto, não é interessante ser 
externalizada (JOHNSON, 2004). Esta posição é contestada por autores de abordagem eco-
nômica das teorias organizacionais que percebem a lógica de custos de transação como 
argumento central no processo decisório no tocante à questão “Fazer ou Comprar” (COA-
SE, 1937; WILLIAMSON, 1996; SWEDBERG, 2003), segundo a qual comprar os serviços 
de P&D apresenta menor custo.

Segundo Swedberg (2003) a firma deverá optar por fazer P&D internamente apenas em 
caso de transações freqüentes, incertas e quando estas vierem a demandar investimentos 
especiais, ou seja, aplicação de recursos em ativos específicos. Do contrário, deverá ser 
usado o mercado. Coase (1937) argumenta que a firma tenderá a ser maior quando os 
custos de transações internas forem menores do que os realizados no mercado, ou seja, 
quando o custo de realização de P&D dentro da organização for inferior a sua contratação 
no mercado, o que, de certa forma contradiz evidências constatadas por autores como 
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Alchian e Demsetz (2005) no tocante a acréscimos de custos internos decorrente da ne-
cessidade de supervisão e controle de processos internos. 

Um fato é inegável mesmo entre os autores da teoria econômica. Trata-se da contribuição 
de recursos e capacidades para a construção do diferencial competitivo da organização. 
Para Barney e Hesterly (2004) o desempenho superior de uma firma se apóia em recursos 
e capacidades, que devem ser valiosos, raros, custosos de imitar e sem substitutos. A área 
de P&D apresenta, na maioria das vezes, estas características, o que, por sua vez, pode 
representar um empecilho para a externalização, como Williamson (1996) alertou, quando 
destacou que a especificidade de ativos que a eventual contratada tiver de dispor para a 
execução do contrato, representa um risco para a contratada.

Esta especificidade se reflete também na equipe de profissionais que irá compor o qua-
dro de P&D. Madhok (1996) relata o caso de um grupo de profissionais encarregados de 
realizar atividades específicas. Após um período de tempo estes profissionais adquirem 
alto nível especialização, de tal forma que será muito caro para o empregador assimilar as 
rotinas e processos conduzidos por esta equipe, dificultando a sua gestão. Nesta mesma 
direção vem a preocupação de Alchian e Demsetz (2005), que observam a dificuldade de 
mensuração da contribuição individual na produção em equipe para o resultado total.

Constata-se que a especialização se tornou a palavra chave nos anos noventa, juntamente 
com a crescente flexibilização e terceirização (LANGLOIS, 2003). Apesar de todas as di-
ficuldades para terceirizar as atividades, muitas organizações chegaram à conclusão que 
à luz da teoria de custos de transação os benefícios superam as desvantagens. Morrison 
(2002) destaca que a externalização de P&D permite aumentar a produtitividade de P&D, 
evita o inchaço dos quadros internos de pesquisadores e o comprometimento de recursos 
financeiros em ativos específicos destinados à pesquisa. Kramer (2002) acrescenta que 
a externalização de P&D oferece como principais vantagens lucratividade, flexibilidade, 
maior rapidez e inovação.

As vantagens constatadas e a tendência das organizações, com base nestas observações, 
de externalizar alguns dos processos organizacionais, não impediram o surgimento de 
estudos que exploram aspectos que não foram devidamente explicados, que desvelam 
pontos a favor de P&D interno ou da combinação desse com o P&D externo. Dentre as 
abordagens mais relevantes destacam-se a utilização das teorias da aprendizagem organi-
zacional e da estratégia organizacional, que serão apresentadas a seguir.

4. P&D INTERNO À LUZ DAS 
TEORIAS DE APRENDIZAGEM 
E DE ESTRATÉGIA 
ORGANIZACIONAL

Harris et al. (1996) analisam o processo decisório com foco em externalização de P&D. 
Constatam que sob pressão para atingir maiores índices de produtividade, os gestores das 
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áreas de P&D são obrigados a repassar algumas das atividades de P&D interno para ins-
tituições externas. Maior produtividade significa fazer cada vez mais com cada vez menos 
recursos – menos pessoas, menos equipamentos, menos dinheiro, mas conseguindo rea-
lizar maior volume de trabalho com menos defeitos e em menor tempo possível. A solução 
é a externalização de P&D, o que por sua vez implica em riscos de dependência e novas 
vulnerabilidades. Autores recomendam que a decisão de externalizar P&D deve ser basea-
da nas seguintes variáveis: a centralidade e importância da pesquisa para a organização, o 
papel estratégico da competência que provêm da pesquisa e o valor agregado da tecnologia 
resultante da pesquisa.

Boath, Hess e Munch (1996) destacam como principais vantagens de externalização de 
P&D, o uso apropriado de recursos flexíveis e mais eficientes, proporcionando a redução 
de custos. Defendem que a empresa deve focar os esforços de P&D interno em pesquisas 
de produtos estratégicos e centrais, externalizando os demais desenvolvimentos, reduzin-
do tanto o risco como o custo.

As teorias de aprendizagem vêm a corroborar com os autores de estratégia, quando ar-
gumentam que o conhecimento representa um dos ativos mais valiosos da organização, 
principalmente quando este vier a contribuir para agregar ao valor de produtos estratégicos 
e centrais da empresa. Para Pawlowsky (2001) a aprendizagem organizacional na ciência 
de gestão, inovação, crescimento e ganhos de produtividade, não resulta da separação 
de tarefas dentro do processo operacional intensivo em conhecimento, mas de integrar e 
combinar o conhecimento com o objetivo de desenvolver novas idéias e novas soluções.

Boerner, Maacher e Teece (2001) argumentam que aprendizagem por meio de tentativa e 
erro pode ser um fator importante na determinação do sucesso da firma face à incerteza, 
desde que haja acompanhamento histórico dos registros dos resultados do processo. Mas 
a aprendizagem é um processo individual, conforme evidenciam Maier, Prange e Rosens-
tiel (2001), e resulta de uma experiência em decorrência da relação instrumental e social. 
A aprendizagem com base na relação social é efetiva pela constatação de que as pessoas 
aprendem melhor a partir de modelos. Também Czarniawska (2001) aborda o processo 
de aprendizagem no ambiente organizacional e interpreta tabelas, listas e procedimentos 
técnicos como um suporte moderno à aprendizagem organizacional. Fear (2001) agrega ao 
debate, ao afirmar que a aprendizagem organizacional depende da sua evolução histórica.

O processo de aprendizagem que ocorre dentro da área de P&D reflete as práticas centrais 
das teorias abordadas, tais como ensaios (tentativa e erro) e registros dos seus resultados, 
a aprendizagem decorrente das relações instrumentais e sociais, baseadas em modelos 
como experts com maior conhecimento técnico e a utilização de métodos e procedimentos 
técnicos como suporte operacional da aprendizagem. 

Weick e Westkey (2001) examinaram a aprendizagem organizacional em três subsistemas 
culturais: a linguagem, os artefatos e as rotinas de ação. Gherardi e Nicolini (2001) intro-
duziram no processo de aprendizagem mais um fator – o poder. O relacionamento entre 
o poder e o conhecimento é crucial, por dois motivos: (i) porque ele desafia a existência 
de qualquer fundamentação universal ao conhecimento; e (ii) porque a aprendizagem é 
intimamente vinculada à produção do conhecimento, ou seja, nenhum conhecimento é uni-
versal ou supremo e sim se situa contextualmente. Para Lukes (1993), dentro do ambiente 
organizacional, na área de P&D, o poder está na relação entre os detentores do conheci-
mento específico e o gestor institucional.
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Vários autores e pesquisadores apontam para a necessidade de compreender o comporta-
mento do ser humano dentro do ambiente social, organizacional e na relação dele com o 
ambiente, com os artefatos e com os demais indivíduos, para a implementação de políticas 
organizacionais de gestão de pessoas mais efetivas. As teorias mais relevantes com este 
foco serão apresentadas na seção seguinte.

5. A IMPORTÂNCIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS PARA A ÁREA DE P&D

As pesquisas conduzidas na empresa Western Electric, no início do século passado, evi-
denciaram a influência das dimensões comportamentais e sociais sobre os processos orga-
nizacionais (HOMANS, 1975). Foi possível verificar que a racionalidade meramente instru-
mental, dentro do ambiente organizacional, não era o fator determinante de desempenho e o 
tema de gestão de pessoas passou a ser considerado relevante em teorias organizacionais.

Algumas décadas mais tarde, o psicólogo norte-americano Maslow (2003) levou ao conhe-
cimento público resultados de suas pesquisas clínicas e, apesar de não visar o mercado 
corporativo, suas descobertas e posicionamentos acabaram sendo incorporados à linha 
de pesquisas em administração, com foco na motivação de pessoas no ambiente organi-
zacional. Além disso, seguindo uma linha ideológica dominante de administração, sérios 
reducionismos foram imputados à extensa produção textual do autor, de tal forma que a 
parte julgada pelo autor menos relevante, por se constituir de uma concepção teórica sem 
validação empírica, a escala de necessidades humanas, se tornou a mais conhecida e re-
produzida mundialmente.

Apesar de críticas do próprio Maslow (2003) à utilização indiscriminada do modelo por 
gestores organizacionais e de abordagens equivocadas de vários autores e pesquisadores 
do tema de motivação, a escala de necessidades está sendo amplamente utilizada até os 
dias atuais e serve de base para a elaboração de políticas de gestão de pessoas na maioria 
das organizações, independente do segmento, porte ou localização. A sua popularidade se 
atribui ao fácil entendimento e aplicação do modelo.

A área de P&D, como os demais departamentos organizacionais, conta com pessoas que 
não podem ser compreendidas de forma desassociada da sua vida pessoal, mesmo que 
estejam em ambiente organizacional. No entanto, o posicionamento dominante na metade 
do século passado enfatizava, evidentemente sem sucesso, a separação da vida pessoal da 
profissional, contrariando o fato que a pessoa, mesmo no desempenho da atividade profis-
sional continua com sua vida pessoal e problemas inerentes (PERROW, 1986).

O embate entre os diferentes posicionamentos quanto a gestão de pessoas e condução de 
políticas de motivação de equipes no ambiente organizacional resultou na concepção de 
duas teorias distintas e denominadas de teorias X e Y. Pela teoria X, segundo Mc Gregor 
(1960), as organizações partem do pressuposto de que as pessoas têm aversão ao traba-
lho e à responsabilidade, preferindo ser dirigidas e por isso devem ser controladas e mo-
tivadas pela coação, punição ou incentivadas por recompensas financeiras ou de natureza 
social (elogios). Já a teoria Y está baseada na hipótese de que as pessoas são criativas e 



79

competentes e consideram o trabalho tão natural como a diversão e o descanso. Neste 
caso o papel da organização está em proporcionar condições adequadas para o seu desen-
volvimento pessoal. 

A teoria X enfatiza a importância de fatores higiênicos definidos por Herzberg (1997) e os 
quais correspondem à concepção mecanicista dos trabalhadores, alinhada com a Escola 
Clássica, em oposição aos pressupostos da teoria Y os quais constituem a base da gestão 
participativa, tendência mais recente das teorias organizacionais, reforçada pelos estudos 
de Likert (1979) do funcionamento de grupos eficientes e da influência do compartilha-
mento dos valores comuns na produtividade organizacional.

No entanto, autores como Dye, Mills e Weatherbee (2005) percebem que algumas das 
teorias organizacionais são filtradas pelos interesses próprios dos agentes em posições 
hierárquicas mais elevadas; da mesma forma como Likert (1975), que identifica dentro 
das organizações a pressão por parte de supervisores e diretores de forçar determinados 
comportamentos de gerentes médios. 

Considerando-se a o papel relevante da área de P&D dentro da organização e para a orga-
nização, em vista da alta especificidade de domínio técnico, o que possibilita o surgimen-
to de comportamento oportunista pelos profissionais especializados (SWEDBERG, 2003; 
ALCHIAN; DEMSETZ, 2005), percebe-se que é de vital importância construir o modelo de 
gestão mais adequado para a área. Dependendo do número de profissionais, das atividades 
desenvolvidas, do grau de externalização de atividades menos complexas, o perfil dos pro-
fissionais variará, impactando diretamente na seleção de políticas organizacionais voltadas 
para a gestão de pessoas.

Apesar dos modelos diversos de gestão de pessoas e formas de motivar, verifica-se a 
crescente preocupação, tanto em nível social como organizacional, com atitudes pautadas 
pela ética. A área de P&D, por lidar com questões ambientais e genéticas, entre outras, está 
posicionada no centro do debate, conforme descrito na seção a seguir.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizou-se um exercício de aproximação entre algumas teorias organizacionais e o tema 
relativo às alternativas de externalizar, internalizar ou combinar as duas opções nas ativi-
dades de P&D. 

Inicialmente, foi possível identificar que a estrutura de gestão da área de P&D não pres-
cinde de bases de organização Weberiana, baseada em racionalidade e controle. A neces-
sidade do controle das atividades em P&D implicou no emprego de técnicas lastreadas na 
concepção dos princípios de administração científica por meio dos quais as atividades fo-
ram segmentadas e distribuídas entre vários profissionais da área, possibilitando ao gestor 
acompanhar a evolução de P&D e registro de seus resultados.

Na sequência, percebeu-se que a introdução da administração científica na área de P&D 
foi interpretada de formas diferentes pelos membros organizacionais, com base em fatores 
comportamentais individuais, em cultura organizacional e até mesmo em decorrência da 
manipulação da realidade organizacional, de seus símbolos e linguagem. A utilização do 
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poder permite a construção de estratégias e políticas que visam a maximização de resulta-
dos econômicos, o que se reflete na área de P&D pela adoção de externalização parcial ou 
até total das suas atividades.

Desta forma as empresas obtêm vantagens importantes em termos de redução de custos 
como investimentos decrescentes em ativos específicos de valor elevado, flexibilização ou 
minimização de despesas com pessoal técnico, redução do tempo de desenvolvimento de 
novos produtos e de introdução destes na fase de produção, além da redução significativa 
da incerteza e do risco associado ao processo de inovar. Ao mesmo tempo verificam-se 
outros temas importantes a serem considerados no processo de definição do formato de 
P&D, como a contribuição de P&D interno para a construção de um diferencial competitivo 
e para a aprendizagem organizacional.

Ao processo de aprendizagem está vinculado o aspecto de motivação, devido a influência que 
exerce sobre o indivíduo e seu desempenho no ambiente organizacional. Diferentes autores 
foram analisados, da mesma forma como suas contribuições ao tema e constatou-se que 
inexiste uma fórmula única, mas, isto sim, a adaptação de teorias a contextos específicos. 
Dentre os fatores mais representativos da especificidade contextual pode ser citado o risco de 
surgimento do comportamento oportunista pelos técnicos especializados alocados na área 
de P&D e o conseqüente deslocamento do poder na relação entre o técnico e o gestor. 

O presente ensaio não pretendia chegar a uma resposta sobre o tema proposto, procu-
rando lançar um novo olhar sobre o processo decisório de realização de P&D interna ou 
externamente e, assim, contribuir com mais argumentos para o debate. 
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RESUMO: Este estudo objetiva analisar a influência da ambientação de restaurantes na percepção 
dos consumidores. Para tal, foram realizados, em uma capital do Nordeste, surveys estimulados 
com 164 consumidores de restaurantes que apresentam ambientes de loja diferenciados, quais 
sejam: francês, tradicional e regional. A partir das análises, pode-se inferir que o ambiente de ser-
viço com uma atmosfera temática afeta a percepção dos consumidores. Ademais, também ocor-
reu uma diferença na intenção de compra entre os consumidores do sexo masculino e feminino; 
as mulheres apresentaram valores significantemente maiores, tanto de forma geral, quanto ao se 
observar os restaurantes com e sem temática. O estabelecimento que apresenta temática voltada 
à cultura regional, vale ressaltar, atingiu melhores índices quanto à intenção de compra. Pode-se 
afirmar, dessa forma, que o investimento em aspectos culturais da região nos ambientes de ser-
viços é bem avaliado pelos clientes. Ao final, serão sugeridas tendências para pesquisas futuras.

Palavras-Chave: Ambiente de serviço. Percepção dos consumidores. Restaurantes.

ESCARGOT, BARBECUE AND PANELADA: THE CONSUMER’S 
PERCEPTION OF DIFFERENT SERVICE’S ENVIRONMENTS

ABSTRACT:  The aim of this study is to analyze the influence of the atmosphere of restaurants un-
der the perception of consumers. The stimulated survey research was carried out in a Northeas-
tern state capital in Brazil with 164 consumers of restaurants that offer differentiated environments, 
which are: French, traditional and regional. We can infer that the assessment of the environment 
of restaurants is a discernible variable to consumers. It was also significant the difference in pur-
chase intentions among male and female consumers. For instance, women had significantly hi-
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gher values,   in comparison to traditional and both French and regional restaurants. Moreover, the 
restaurants that present environmental focuses on regional culture have higher rates of purchase 
intentions. We may conclude, in terms of managerial implications that  investment in regional as-
pects in service environments may lead to have high rates from their customers. At the end, will 
be suggested tendencies for future research.

Keywords: Environment of service. Perception of consumers. Restaurants.

1. INTRODUÇÃO
A influência da atmosfera do serviço sob o comportamento do consumidor já vem sendo 
investigada desde a década de 1970 a partir dos trabalhos de Kotler (1973) e com apoio da 
psicologia ambiental estudada por Mehrabian e Russel (1974). 

Estudos voltados para serviços vêm se tornando cada vez mais frequentes. Alguns deles 
trouxeram grandes mudanças para essa área, como o artigo de Bitner (1992) que tratou 
do servicescape, o estudo da influência de todo o ambiente no serviço prestado; o artigo 
de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), que trouxe a escala Servqual para medir a qua-
lidade percebida do serviço; e o artigo de Vargo e Lusch (2004) que traz uma mudança no 
paradigma do marketing, afirmando que toda a forma de transação entre empresa e cliente 
se caracteriza como serviço, ainda que se esteja ofertando um produto.

Observa-se que o lugar onde o serviço é prestado torna-se um importante influenciador 
da qualidade percebida pelos consumidores. Desse modo, Salazar e Farias (2006, p. 2) 
afirmam que:

Pelas suas características de intangibilidade e de produção e consumo conco-
mitantes, a aparência do local onde o serviço é prestado é um dos primeiros 
indicadores que permitem ao consumidor fazer inferências e julgar a qualidade 
do que consome.

Dentro do consumo de qualquer produto ou serviço existe um componente hedônico da 
experiência e um componente funcional (BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994). No caso es-
pecífico do consumo em restaurantes, a estratégia pode ser focada mais para o aspecto 
utilitário que seria o simples atendimento à necessidade de alimentação ou para o lado de 
atender a uma experiência sensorial completa para o consumidor.

Desta forma, restaurantes são ambientes em que se buscam serviços de qualidade. Segun-
do Bitner (1992), não é somente o produto final que gera a satisfação do cliente, todo o 
ambiente gera percepções no consumidor que influenciarão o processo decisório de con-
sumo e sua intenção de compra. Locais como esses devem estar atentos ao odor, estética 
e conforto para conseguirem satisfazer seus clientes.

Destarte, devido ao reduzido número de pesquisas correlatas voltadas ao exame da at-
mosfera de restaurantes no Brasil, o objetivo deste estudo é analisar a influência da am-
bientação de restaurantes na percepção dos consumidores. Como objetivos específicos da 
pesquisa, destacam-se: identificar os fatores que influenciam a percepção de um ambiente 
de restaurante e analisar a relação dos fatores com os ambientes de loja. Para tal, preten-
deu-se, através de pesquisa quantitativa em uma capital do nordeste brasileiro, realizar 
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surveys estimulados com restaurantes que apresentam ambientes de loja diferenciados, 
quais sejam: francês, tradicional e regional.

Este trabalho estrutura-se em quatro seções além desta introdução. Apresenta-se inicial-
mente uma revisão sobre a disciplina de marketing de serviços, com uma síntese das 
dimensões que influenciam o comportamento do consumidor em ambientes de serviços. 
Por conseguinte, são tratados os principais aspectos metodológicos. Finalmente, são afe-
ridos os resultados e apresentadas as conclusões, bem como as limitações do estudo e as 
recomendações para pesquisas futuras.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No referencial teórico do trabalho buscou-se traçar um quadro conceitual que fornecesse 
sustentação ao desenvolvimento da pesquisa, a partir de alguns tópicos colocados em 
destaque: o marketing de serviços e sua importância adquirida através dos anos e dos 
construtos utilizados no estudo, como o ambiente de serviços, o envolvimento e a intenção 
de compra.

2.1. MARKETING DE SERVIÇOS
Há muitos anos que a lógica tradicional de marketing, centrada nos produtos e voltada para 
a transferência de posse pela venda vem se modificando. Levitt (1960) apresentou o termo 
miopia em marketing e discutiu sobre o perigo das organizações centralizarem seu foco 
no produto e descuidarem da real necessidade dos clientes, já que o produto é apenas um 
meio para atender a necessidade do cliente e não o fim em si.

No final da década de 70 e começo dos anos 80 a literatura sobre marketing desenvolveu-
-se simultaneamente em diversos países da Europa e nos Estados Unidos (LOVELOCK; 
GUMESSON, 2004). É neste período que Shostack (1977) alterou a visão dos estudiosos 
desta área de tal maneira que surgiu daí uma nova teoria de marketing aplicada aos servi-
ços. Esta nova teoria não abandona o conceito de lógica do produto, mas sim acrescenta o 
conceito de serviço. Os clientes na realidade compram o serviço ou o benefício que esses 
bens desempenham para eles.

Segundo Rocha e Silva (2006), outro divisor de águas na evolução deste novo campo de 
estudos foram os trabalhos publicados por Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985,1991) e 
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). No artigo publicado em 1985 por estes autores, foi 
apresentada a conhecida escala Servqual como um instrumento de medida da qualidade 
percebida de serviços.

Vargo e Lusch (2004) são também autores que passaram a discutir e propor uma nova 
lógica de pensar o marketing, onde os consumidores estão menos preocupados com as 
características de um produto ou serviço do que com o benefício que deles se obtém. Para 
os autores, esta mudança tem como ponto de partida um modelo que privilegiava o produ-
to como unidade de análise e de resultado. Para substituí-lo emerge um modelo cuja ênfase 
está nos aspectos intangíveis, como habilidades, informação e conhecimento. A orientação 
nessa nova lógica deixa de ser o produtor e passa a ser o consumidor.
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A partir desta nova visão, o campo de pesquisa do comportamento do consumidor tornou-
-se fundamental para o entendimento de todo esse processo. Para Solomon (2002, p. 24), 
o comportamento do consumidor é “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos 
ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou expe-
riências para satisfazer necessidades e desejos”.

2.2. AMBIENTE DE SERVIÇOS
O ambiente físico onde os serviços são disponibilizados pode exercer grande influência no 
comportamento e percepção do consumidor. Pelas suas características de intangibilidade 
de produção e consumo concomitantes, a aparência do local onde o serviço é prestado é 
um dos primeiros indicadores que permitem ao consumidor fazer inferências e julgar a 
qualidade do que se consome (SALAZAR; FARIAS, 2006).

Kotler (1973) criou o conceito atmosfera de loja, nome atribuído ao controle e estruturação 
intencional dos estímulos ambientais de um negócio. Este termo é usado para descrever 
o desenho planejado de um espaço de modo a criar efeitos emocionais no indivíduo para 
aumentar a probabilidade de consumo. Com o apoio da psicologia ambiental, estes efeitos 
emocionais passaram a ser estudados e surgiram trabalhos que buscaram a compreensão 
dos processos interativos entre os seres humanos e as variáveis ambientais de um deter-
minado meio.

Mehrabian e Russel (1974) propuseram um modelo, depois aprimorado por Donovan e 
Rossiter (1982), baseado na premissa de que todas as respostas a um determinado am-
biente podem ser consideradas comportamentos de aproximação ou afastamento. Esses 
comportamentos são mediados por três estados fundamentais de reações emocionais 
(DONOVAN; ROSSITER, 1982; FOXALL; GREENLEY, 1999): prazer (desprazer), excitação 
(sonolência) e dominação (submissão). De maneira geral, a dimensão do prazer auxiliaria 
a entender as intenções dos consumidores em estarem presentes no ambiente de serviço 
enquanto que a excitação seria responsável por determinar o tempo gasto neste ambiente 
(MOTTA; CARVALHO, 2002).

Segundo Motta e Carvalho (2002), dentre as inúmeras implicações gerenciais advindas do 
impacto criado pelas instalações físicas do serviço, o efeito que o cenário pode ter sobre os 
comportamentos de aproximação dos consumidores torna-se a mais importante. De fato, 
os recursos físicos percebidos pelos clientes influenciam fortemente os comportamentos 
de aproximação ou de afastamento. 

Diversos autores procuraram desenvolver escalas que mensurassem o impacto das insta-
lações físicas no ambiente de serviços com visões distintas, como: Bell, Holbrook e Solo-
mon (1991) a partir da avaliação estética, Baker, Grewal e Parasuraman (1994), estudando 
a atmosfera de loja e Goldsmith, Laffertye e Newell (2001), observando a atitude inicial 
favorável do consumidor.

2.3. INTENÇÃO DE COMPRA
Muitos são os fatores que influenciam a intenção de compra e, de uma maneira geral, no 
comportamento do consumidor. Segundo Kotler (2002), o comportamento de compra de 
um consumidor e sua decisão são influenciados por fatores culturais, sociais, pessoais e 
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psicológicos, sendo que estes fatores atuam em diferentes graus de influência em relação 
às atitudes que virão a ser tomadas por esses consumidores. Pode-se observar que este 
artigo é mais focado nos aspectos pessoais e psicológicos do consumidor.

Todos os indivíduos possuem atitudes que resultam em tendências de responder positiva 
ou negativamente a outra pessoa, a um grupo, ou a objetos e ideia. Desta maneira, frequen-
temente a atitude de um indivíduo o predispõe a raciocinar de uma forma específica. Sendo 
assim, o conhecimento da atitude permite que, por vezes, haja uma previsão do compor-
tamento, tanto no que se refere ao consumo, quanto ao que se refere a outros aspectos da 
vida. (BLUM; NAYLOR, 1976).

 Segundo Babin, Darden e Griffin (1994), o ato de consumo pode ser utilitário, que surge 
de motivações que buscam a satisfação das necessidades básicas e funcionais do consu-
midor ou ainda, consumo hedônico, que se relaciona diretamente aos benefícios subjetivos 
atrelados a um produto ou serviço.

Henzo, Ferreira e Augusto (2010) confirmam que o construto motivação hedônica, conso-
lida atributos que remetem a motivos diretamente relacionados à satisfação das necessi-
dades mais sofisticadas, enquanto o construto motivação racional agrega aqueles motivos 
que mais se relacionam às necessidades básicas, funcionais e utilitárias.

Escalas para mensuração da intenção de compra também foram propostas como as de 
Chandran, Sucharita e Morwitz (2005), Grewal, Monroe e Krishnan (1998), sobre o valor 
da oferta e Darke e Chung (2005) voltada à percepção do preço.

2.4. ENVOLVIMENTO
Devido à sua grande importância nos estudos sobre marketing, o envolvimento do con-
sumidor em situações de compras ou relacionamento com produtos e serviços é assunto 
recorrente na literatura (GIGLIO, 1996; SCHIFFMAN; KANUK, 2000; SHETH; MITTAL, 2001; 
NEWMAN, 2001; NOWLIS; SHIV, 2005; SOLOMON, 2002), tendo como ponto de partida os 
trabalhos de Krugman (1967).

O envolvimento é uma motivação pessoal percebida perante um produto ou serviço em 
um contexto especial, que assume a forma de uma escala que pode ser de baixo a alto. 
Torna-se ativado e sentido quando características pessoais como necessidade, valores e 
autoconceito são confrontadas com estímulos de marketing adequados dentro de uma 
situação (ZAMBERLAN; SPAREMBERGER; PILLATTI, 2012).

Deve-se destacar que o envolvimento depende fundamentalmente do consumidor, poden-
do o mesmo tipo de produto ser uma compra de baixo envolvimento situacional para de-
terminado consumidor e alto para outro (SCHIFFMAN; KANUK, 1997). Os mesmos autores 
afirmam ainda que à medida que as características do produto são associadas com obje-
tivos e valores do consumidor, este irá vivenciar fortes sensações de relevância pessoal e 
envolvimento com o produto.

Solomon (2002) identifica três tipos de envolvimento: o envolvimento pessoal, que é ine-
rente a interesses, valores e necessidade que motivam a pessoa em direção ao produto; o 
envolvimento físico, voltado para as características do produto que resultam em diferen-
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ciação e aumentam o interesse; e o envolvimento situacional, representado por algo que 
aumenta temporariamente a relevância ou o interesse em relação ao produto ou serviço.

2.5. PERCEPÇÃO DE CONSUMO ANTECIPADO
Além do envolvimento cognitivo e afetivo, estímulos físicos e pessoais de cada consumidor 
também podem influenciar a percepção e o consumo. Isso ocorre já que a percepção é 
resultante de um processo no qual estímulos são selecionados, organizados e interpreta-
dos. Esses estímulos são físicos, obtidos por meio do ambiente e pessoais, predisposição 
devido a experiências prévias, o que leva a uma visão única de mundo para cada indivíduo 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000)

Os consumidores percebem as relações de compra através das sensações absorvidas e 
interpretadas por eles. 

A sensação está relacionada à reação imediata de nossos receptores sensoriais 
a estímulos básicos como a luz, a cor, o som, os odores e as texturas. A percep-
ção é o processo através do qual as sensações são selecionadas, organizadas e 
interpretadas (SOLOMON, 2002, p. 51).

Pensar em percepção não é somente pensar em como um consumidor enxerga as suas op-
ções de compra, mas também entender os mecanismos envolvidos para este sentido. Co-
nhecer o indivíduo, assim como entender as escolhas feitas por ele ao adquirir um produto 
ou serviço, vincula-se ao conhecimento da percepção humana (OLIVEIRA et al., 2010).

As escolhas dos consumidores podem ser feitas com base em critérios afetivos ou cogniti-
vos, mas também econômicos. Kahn e Wansink (2004) afirmam que uma grande variedade 
de informação pode influenciar na percepção do cliente, alterando seu processo de decisão.

Vale ainda ressaltar que qualquer ação praticada por um consumidor em uma compra irá 
produzir consequências que ele não poderá antecipar. Riscos têm uma dimensão real e 
objetiva, assim como uma dimensão subjetiva que só existe na mente do consumidor, mas 
que também tem impacto na sua percepção (SOLOMON, 1999).

3. 3 METODOLOGIA
A pesquisa quantitativa de natureza descritiva foi viabilizada por meio de um survey, rea-
lizado em três restaurantes. Foram abordados 164 consumidores que estavam presentes 
nesses ambientes. Os questionários foram aplicados nos meses de novembro e dezembro 
de 2013, dentro do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Ademais, os restau-
rantes não possuíam um ambiente temático diferenciado.

Para atingir o objetivo de analisar a influência da ambientação de restaurantes na percep-
ção dos consumidores, foi criado um survey estimulado, onde cada enquete possui uma 
foto de um restaurante, um texto especificando as peculiaridades do local e seu respectivo 
cardápio. As imagens continham restaurantes com ambientes de serviço de características 
distintas: um possuía um ambiente de serviço com aspectos da cultura francesa, outro 
com características neutras, denominado de tradicional, isto é, sem temática alguma, e 
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o último moldado por traços da cultura nordestina enfatizadas pelo uso de cordel em sua 
ambientação e em seu cardápio. As imagens dos ambientes pesquisados no experimento 
podem ser visualizadas na Figura 1, a seguir.

Figura 1: Ambientes dos restaurantes.

Fonte: Autoria própria.

Também foram abordadas questões de caráter socioeconômico, quais sejam: sexo, idade, 
renda e nível de escolaridade.

Na primeira fase foi realizada uma análise fatorial exploratória para conhecimento dos 
construtos obtidos através da escala. A seguir realizou-se uma ANOVA entre os construtos 
e os locais, para conhecer se existem diferenças entre os construtos e o ambiente. Os da-
dos foram analisados com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20.0, módulos de estatística descritiva, análise fatorial e ANOVA.

A escala utilizada na pesquisa é formada por 8 fatores, abordados no referencial teórico, e 
composta por 25 questões em escala de Likert de 7 pontos, vide Quadro 1.



92

Ano 5, nº 1, ago.2015 / jan.2016 - ISSN 2236-8760

Quadro 1: Construtos e fontes das variáveis do questionário.

QUESTÃO AFIRMAÇÃO CONSTRUTO AUTOR

Q.1
Eu gostaria de conhecer o que este restaurante tem a 
oferecer.

Intenção de 
Compra

Chandran, 
Sucharita 
e Morwitz 
(2005)

Q.2 É provável que eu consuma neste restaurante.

Q.3 Certamente eu compraria os produtos deste restaurante.

Q.4
Eu tenho um forte interesse pessoal em ambientes como o 
deste restaurante.

Q.5
Ambientes como o deste restaurante são muito importantes 
para mim. Envolvimento com 

o tipo de Loja
Nowlis e Shiv 
(2005)

Q.6
O tipo de produto que este restaurante vende é muito 
importante para mim.

Q.7 Este restaurante seria um local agradável para consumir

Atmosfera da loja

Baker, 
Grewal e 
Parasuraman 
(1994)

Q.8 Este restaurante tem uma atmosfera agradável.

Q.9 Este restaurante tem um aspecto de limpeza.

Q.10 Este restaurante é atrativo.

Q.11
Se eu comesse neste restaurante, eu sentiria que meu gasto 
valeria a pena.

Valor da Oferta

Grewal, 
Monroe e 
Krishnan 
(1998)

Q.12
Depois de avaliar o artigo de divulgação do restaurante, 
confio que estaria consumindo um produto de qualidade.

Q.13
Eu sinto que consumindo no restaurante eu encontrarei alta 
qualidade e preço baixo.

Q.14
O consumo nesse restaurante irá me fazer: Sentir feliz depois 
que eu comer.

Afeto de Consumo 
(Antecipado)

Kahn e 
Wansink 
(2004)

Q.15
O consumo nesse restaurante irá me fazer: Sentir 
entusiasmado.

Q.16 O consumo nesse restaurante irá me fazer: Sentir satisfeito.

Q.17 A estética do ambiente do restaurante é: Design Rico

Avaliação Estética

Bell, 
Holbrook 
e Solomon 
(1991)

Q.18 A estética do ambiente do restaurante é: Agradável

Q.19 A estética do ambiente do restaurante é: Atrativa

Q.20 A estética do ambiente do restaurante é: Bonita

Q.21 Minha impressão de forma geral do restaurante é: Boa

Atitude Favorável a 
Empresa

Goldsmith, 
Lafferty 
e Newell 
(2001)

Q.22 Minha impressão de forma geral do restaurante é: Satisfatória

Q.23 Minha impressão de forma geral do restaurante é: Gostei

Q.24 Acredito que a média de preços deste restaurante seja alta.
Percepção de 
Preço

Darke e 
Chung 
(2005)Q.25

O preço cobrado pela refeição neste restaurante seria similar 
ao cobrado pelo mesmo prato em outros locais.

Fonte: Adaptado dos autores.
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4. RESULTADOS E ANÁLISES
A pesquisa foi realizada com 164 pessoas, sendo 100 do sexo masculino (61%) e 64 do 
sexo feminino (39%), com idades entre 15 a 67 anos e com média etária de 32 anos. A 
renda familiar mensal dos entrevistados variaram de 1 salário até 30 salários mínimos, 
com renda média de 8,5 salários mínimos. Quanto à escolaridade 5 (3,0%) pessoas não 
possuem ensino fundamental, 6 (3,7%) tem fundamental completo, 4 (2,4%) não comple-
taram o ensino médio, 22 (13,4%) terminaram o ensino médio, 45 (27,4%) tem superior 
incompleto, 72 (43,9%) completaram o ensino superior e 10 (6,1%) não responderam. 

Após o tratamento dos dados observando-se missing values e outliers das variáveis, foi 
realizado o teste de confiabilidade dos construtos da escala resultando em valores do alpha 
de Cronbach de 0,89; 0,90; 0,86; 0,64; 0,83; 0,90; 0,88, para os fatores, respectivamente, 
o último fator não obteve valor satisfatório, mostrando-se, assim, um construto sem con-
fiabilidade; embora o construto 4 tenha apresentado um valor abaixo de 0,70, Malhotra 
(2001) aduz que índices maiores que 0,60 são considerados aceitáveis;  ademais, os ou-
tros obtiveram valores considerados ótimos (HAIR et al., 2005; MALHOTRA, 2001), o que 
indica alta confiabilidade da escala, a qual produziria resultados consistentes porquanto as 
medidas não são tomadas repetidamente. 

Logo em seguida foi realizada novamente a Análise Fatorial Exploratória com extração 
dos componentes principais e rotação ortogonal Varimax. Mediante um índice KMO de 
0,902, um teste de esferacidade de Barlett (Sig. = 0,000), e uma variância total explicada de 
73,32%, índices considerados excelentes por Hair et al. (2005), a análise fatorial erigiu, por 
meio de um critério de corte foi o autovalor (eigenvalue) maior ou igual a 1, uma estrutura 
composta por 4 fatores que foram denominados de: Avaliação do ambiente de loja (Ques-
tões: 7; 8; 10; 17; 18; 19; e 20); Percepção antecipada de consumo (Questões: 11; 12; 14; 
15; 16; 22; e 23); Intenção de compra (Questões:1; 2; 3; e 4); Envolvimento com o tipo de 
loja (Questões: 5 e 6). Foram retiradas as questões 24 e 25 por apresentarem baixas co-
munalidades e o construto não obteve confiabilidade; as questões 9 e 13 por não passarem 
na validação de face e a 21 por explicar outro fator. O resultado final, evidenciando-se as 
questões remanescentes e seus respectivos fatores, é demonstrado na Tabela 1, a seguir:
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Tabela 1: Variáveis remanescentes e fatores.

Fatores

Variáveis 1 2 3 4 Nome

Q.1 0,781

Intenção de compra
Q.2 0,773

Q.3 0,845

Q.4 0,626

Q.5 0,835
Envolvimento com o tipo de loja

Q.6 0,791

Q.7 0,592

Avaliação do ambiente de lojaQ.8 0,676

Q.10 0,679

Q.11 0,547

Percepção de consumo antecipado

Q.12 0,690

Q.14 0,765

Q.15 0,722

Q.16 0,698

Q.17 0,755

Avaliação do ambiente de loja
Q.18 0,808

Q.19 0,825

Q.20 0,827

Q.22 0,557
Percepção antecipada de consumo

Q.23 0,647

Fonte: Autoria Própria.

A análise da influência do ambiente de loja foi realizada através do survey estimulado citado 
na metodologia. Dos 164 questionários respondidos, 53 correspondem à foto do restau-
rante francês, 53 possuíam a foto referente ao restaurante tradicional e 58 responderam a 
survey que possui como ambiente de loja a temática característica da cultura nordestina.

Para a análise dos resultados obtidos, foram realizados testes ANOVA tomando como va-
riáveis independentes tanto os três ambientes de restaurante perscrutados na pesquisa, a 
saber, francês, tradicional e regional, quanto o gênero e a escolaridade dos respondentes. 
Os resultados foram sintetizados na Tabela 2, exposta a seguir:
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Tabela 2: Resultados do teste ANOVA.

Construtos

Ambiente Avaliação do 
Ambiente de Loja

Percepção 
de Consumo 
Antecipado

Intenção de 
compra

Envolvimento 
com o tipo de 

loja

Francês vs 
Tradicional

F = 50,388 F = 0,440 F = 5,976 F = 0,171

Sig. (0,000)*** Sig. (0,509) Sig. (0,016)** Sig. (0,680)

Francês vs 
Regional

F = 1,345 F = 0,216 F = 8,838 F = 2,746

Sig. (0,249) Sig. (0,643) Sig. (0,004)*** Sig. (0,100)

Tradicional vs 
Regional

F = 45,565 F = 0,021 F = 0,553 F = 1,834

Sig. (0,000)*** Sig. (0,885) Sig. (0,459) Sig. (0,178)

Francês vs 
Tradicional vs 
Regional

F = 36,288 F = 0,217 F = 5,721 F = 1,596

Sig. (0,000)*** Sig. (0,805) Sig. (0,004)*** Sig. (0,206)

Gênero
F = 0,032 F = 2,294 F = 13,191 F = 0,606

Sig. (0,858) Sig. (0,132) Sig. (0,000)*** Sig. (0,437)

Renda
F = 0,331 F = 0,599 F = 0,364 Sig. (0,437)

Sig. (0,802) Sig. (0,616) Sig. (0,779) Sig. (0,988)

Idade
F = 0,266 F = 3,336 F = 0,439 F = 0,268

Sig. (1,336) Sig. (0,0383)** Sig. (0,645) Sig. (0,765)

Escolaridade
F = 0,883 F = 2,555 F = 4,275 F = 0,503

Sig. (0,493) Sig. (0,029)** Sig. (0,001)*** Sig. (0,773)

**Signifi cante a 0,05.
*** Significante a 0,01.
Fonte: Autoria Própria.

Inicialmente, foram comparadas as diferenças das variâncias dos ambientes de loja um a 
um, observando-se os construtos erigidos pela análise fatorial exploratória. Com efeito, 
examinando-se somente os ambientes francês e tradicional, observa-se que a avaliação 
do ambiente de loja (F = 50,388; Sig. < 0,01) e a intenção de compra (F = 5,976; Sig. < 
0,05) dos clientes demonstraram variâncias significativamente diferentes dentre as temá-
ticas. Apesar de o ambiente francês ter alcançado melhores avaliações quanto à atmosfera 
de loja, visualizando as médias das cargas fatoriais dos construtos. (MFrancês = 0,4643; 
MTradicional = -0,7986), a intenção de compra dos clientes revelou-se significativamente 
maior ao ambiente tradicional (MFrancês = -0,3647; MTradicional = 0,1115).

Da mesma forma, entre os ambientes francês e regional, ambos representando restauran-
tes com estratégias de inserção de seus clientes no universo soerguido por suas respec-
tivas temáticas, há uma divergência significativa de suas variâncias quanto à intenção de 
compra (F = 8,838; Sig. < 0,001), com uma inclinação maior ao ambiente regional (MFran-
cês = -0,3647; MRegional = 0,2313). Cumpre destacar, contudo, que não houve diferença 
nas análises dos outros construtos, o que indica que, muito embora a pesquisa tenha sido 
realizada em uma cidade cuja história e cultura arremetem a traços presentes no ambiente 
regional, o envolvimento com o tipo de loja e a avaliação da atmosfera erigida em ambos 
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os ambientes não são significativamente divergentes. Outrossim, a percepção de consumo 
antecipado indica que os respondentes não creem que sejam cobrados preços muito des-
toantes entre os restaurantes.

Analisando-se os ambientes tradicional e regional, observa-se que somente houve divergên-
cia de variância significativa no construto avaliação do ambiente de loja. Todos os outros 
construtos, ademais, não mostraram diferença. Os resultados indicam que os consumidores 
percebem o ambiente de loja apresentados pelos dois restaurantes de forma distinta, com 
uma avaliação maior destinada à temática regional (MRegional = 0,2313), em detrimento ao 
estabelecimento que não apresenta temática alguma (MTradicional = -0,7986).

Quando examinados todos os ambientes, francês, tradicional e regional, em uma mesma 
análise, observa-se que ocorre uma confirmação dos dados anteriormente obtidos, com 
variância significativamente diferente nos construtos avaliação do ambiente de loja e inten-
ção de compra, exibidos nos Gráficos 1 e 2, exibidos a seguir.

É possível observar através do Gráfico 1 que os consumidores, de fato, avaliam de forma 
mais positiva os ambientes dos restaurantes que apresentam alguma temática, o que 
demonstra uma irrefreável motivação hedônica, em detrimento de uma motivação pu-
ramente utilitária, associada ao consumo nesses estabelecimentos (HENZO; FERREIRA; 
AUGUSTO, 2010). O restaurante tradicional obteve a pior avaliação estética do ambiente 
dentre os três estabelecimentos (MTradicional = -0,7986), indicando, dessa forma, que 
atmosferas bem elaboradas causam um impacto substancial sobre a percepção de loja 
dos clientes. No entanto, embora o ambiente do restaurante francês tenha obtido uma 
avaliação melhor do que a do restaurante regional (MFrancês = 0,4643; MRegional = 
0,2313), revelando que atmosferas sofisticadas conseguem impactar ainda mais os clien-
tes, o teste ANOVA não demonstrou que há disparidade significante entre as variâncias 
apresentadas pelos dois ambientes.

Gráfi co 1: Avaliação do Ambiente de Loja.
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Fonte: Autoria Própria.
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Gráfi co 2: Intenção de Compra entre os três ambientes.
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Fonte: Autoria Própria.

Nada obstante, embora tenha um ambiente melhor avaliado, o restaurante francês apresen-
tou o índice mais baixo relacionado à intenção de compra (MFrancês = -0,3647), demons-
trando que uma avaliação positiva do universo erigido para a experiência de consumo não 
necessariamente será traduzido em uma maior intenção de compra do cliente. Por outro 
lado, apesar de ter obtido os menores índices quanto à avaliação do ambiente de loja, o 
restaurante tradicional obteve melhor resultado que o francês no que concerne à intenção 
de compra dos clientes, perdendo apenas para os valores obtidos pelo restaurante regional 
(MTradicional = 0,111; MRegional = 0,231); a diferença entre as variâncias dos ambiente, 
contudo, não apresentou significância. A constatação de tais fatos corroboram as acepções 
de Blum e Naylor (1976), uma vez que não prescinde o conhecimento da atitude favorável 
de compra de seus clientes, pois é uma variável que facilita a previsão dos seus compor-
tamentos de consumo.

Os resultados da pesquisa também revelam que os respondentes não possuem envolvi-
mento algum com nenhum tipo de loja perquirida. Tais resultados poderiam indicar que, 
embora a estética e temáticas específicas contribuam para incrementar a intenção de com-
pra dos consumidores, como revelam os resultados supracitados, os clientes podem estar 
buscando, principalmente, novidades, experiências novas de consumo, sem vincular-se 
psicologicamente a nenhum ambiente de restaurante em particular.

Ao se observar o gênero dos respondentes (Gráfico 3), os resultados demonstram que há 
diferença significante entre as suas variâncias quando analisado o construto intenção de 
compra, com uma intenção maior entre os respondentes do sexo feminino (MMasculino 
= -0,218; MFeminino = 0,341). Ao analisar-se a intenção de compra juntamente com os 
ambientes de serviço pesquisados, observa-se que também há disparidade de variâncias 
quanto ao gênero. Como é possível visualizar no Gráfico 3, as variâncias distam sensi-
velmente entre os gêneros quando avalia-se os restaurantes francês e regional, ou seja, 
os ambientes temáticos; em ambos os casos, a intenção de compra do público feminino 
revelou-se maior do que a alcançada pelo público masculino. Enquanto as mulheres pes-
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quisadas apresentaram acentuada intenção de compra ao restaurante francês (MFrancês = 
0,353) e, mais ainda, ao regional (MRegional = 0,537), e índices razoáveis direcionados ao 
restaurante tradicional (MTradicional = 0,152), os homens demonstraram baixa intenção 
de compra ao restaurante francês (MFrancês = -0,874) e valores razoáveis quanto ao am-
biente tradicional (MTradicional = 0,082) e regional (MRegional = 0,070). Vale destacar a 
intenção similar dos gêneros quanto ao restaurante tradicional, indicando que há, de fato, 
um efeito diferenciado da atmosfera temática sobre os consumidores.

Da mesma forma, foram realizados testes averiguando-se a diferenças de variância dentre 
os ambientes de serviço e os construtos da pesquisa destacando-se a renda, a idade e a 
escolaridade dos entrevistados. Como é possível constatar através da análise da TAB. 1, o 
teste ANOVA realizado com a renda não obteve diferença significante entre os grupos e as 
variáveis dependentes. Por outro lado, quando examinada a escolaridade dos responden-
tes, observa-se que, ao se fixar os construtos percepção de consumo antecipado e inten-
ção de compra como variáveis dependentes, houve disparidade de variância significante 
entre os grupos; indicando que indivíduos com maior escolaridade tanto possuem maior 
intenção de compra voltada a ambientes temáticos como uma percepção de consumo ante-
cipado diferenciado. Contudo, deve-se considerar tal resultado com cautela, pois a variável 
escolaridade apresenta grupos com pouca representatividade, uma vez que os indivíduos 
com grau de instrução igual ou acima de superior incompleto representavam a grande 
maioria dos respondentes.

Gráfi co 3: Intenção de Compra e gênero nos três ambientes.
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Fonte: Autoria própria.

Para a realização do teste ANOVA com a idade, foi necessário agrupar os indivíduos em 
grupos, pois os valores levantados eram dispersos e não permitiam a realização do teste, 
uma vez que nenhum grupo teria mais de 31 componentes (MALHOTRA, 2001). Os grupos 
foram agrupados da seguinte forma: de 15 a 25 anos (51 indivíduos); de 26 a 40 anos (65 
indivíduos); e acima de 40 anos (33 indivíduos). Os resultados, que podem ser observados 
na TAB. 2 e no Gráfico 4, demonstram que a percepção de consumo antecipado nas pesso-
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as mais jovens tem maior impacto do que nas pessoas acima de 26 anos; mostrando que 
pessoas mais jovens são mais suscetíveis a impulsos pessoais e ambientais causados pelo 
ambiente de loja (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).

De acordo com as informações levantadas na pesquisa, observa-se que os resultados cor-
roboram as acepções teóricas emergidas da literatura. Com efeito, salienta-se que é im-
prescindível a observância dos fatores relacionados ao ambiente de serviços, tais como a 
estética do ambiente de loja, a organização do espaço físico e a apresentação do pessoal 
de contato com o cliente (BITNER, 1992). Outrossim, alinhado com os resultados eviden-
ciados no estudo, ressalta-se a importância da nova lógica de serviços para a melhoria do 
desempenho das atividades de restaurantes (VARGO; LUSH, 2002).

Gráfi co 4. Percepção de consumo antecipado e idade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa constatou que há influência do ambiente de serviço na percepção dos con-
sumidores de restaurantes. Essa constatação traz implicações tanto em termos gerenciais 
quanto para o direcionamento de pesquisas futuras, abordadas a seguir.

Os resultados da pesquisa demonstram que o ambiente de serviço é uma variável que 
causa influência na intenção de compra, portanto, o objetivo de analisar a influência da 
ambientação de restaurantes na percepção dos consumidores foi alcançado.

A partir das análises, pode-se inferir que a avaliação do ambiente de serviço é uma variável 
perceptível aos consumidores, pois mostrou diferenças quando comparada com o res-
taurante tradicional, que tem um ambiente de loja comum. Não houve, contudo, diferença 
quando avaliados os dois restaurantes com ambientações temáticas. Afere-se, assim, que 
um ambiente caracterizado tem influência sobre o consumidor e os restaurantes que pos-
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suem uma ambientação são melhores avaliados do que os que não a tem. O restaurante 
francês recebeu uma avaliação melhor do que o regional, enfatizando que uma estética 
diferenciada e peculiar melhora a avaliação do ambiente.

Não prescinde às empresas a valorização da estética e da atmosfera do ambiente de servi-
ço. Contudo, deve-se conhecer o seu público alvo, pois os resultados demonstraram que 
os consumidores possuem menor intenção de compra direcionada a empresas com a so-
fisticada ambientação francesa. Já os estabelecimentos que apresentam temática voltada à 
cultura regional atingiram melhores índices quanto à intenção de compra. Pode-se afirmar, 
dessa forma, que o investimento em aspectos culturais da região nos ambientes de servi-
ços é bem avaliado pelos clientes. Para os consumidores, até mesmo um ambiente sem 
ambientação possui maior intenção de compra do que a de atmosferas mais requintadas, 
como a francesa testada nesta pesquisa.

A intenção de compra também é influenciada pelo gênero. Constatou-se que as mulheres, 
além de terem uma maior intenção de compra do que os homens, demonstraram maior in-
tenção voltada aos restaurantes que apresentavam algum ambiente temático, o que reitera 
a importância da atmosfera de serviços para os clientes. Contudo, vale destacar que o am-
biente francês obteve baixos índices de intenção de compra quando avaliado pelos clientes 
do sexo masculino. Tais resultados evidenciam, mais uma vez, que se deve analisar muito 
bem quem é o público alvo do seu negócio, para que não sejam elaboradas campanhas de 
marketing equivocadas ou oferecidos produtos inadequados aos clientes foco da empresa.

Como limitações da pesquisa, pode-se apontar, inicialmente, a amostragem não probabilís-
tica com a qual foram conduzidos os levantamentos. Outrossim, devido às peculiaridades 
da região onde a pesquisa foi realizada, uma vez que se insere dentro do contexto cultural 
abordado por um dos restaurantes da pesquisada, não é possível generalizar os dados. Ou-
tro possível viés seria a influência da refeição servida no restaurante francês e a intenção de 
compra apontada pelos clientes. A culinária específica do restaurante pode ter enviesado 
a avaliação do construto, uma vez que a refeição vendida é, até certo ponto, desconhecida 
pelo público local, prejudicando assim a sua análise.

Como sugestões para pesquisas futuras, indica-se a análise dos construtos perquiridos 
nesta pesquisa, com o intuito de examinar o impacto de cada fator sobre a intenção de 
compra dos consumidores. Ademais, sugere-se a ampliação para outros contextos e ce-
nários de restaurante. Tais estudos contribuiriam para ampliar a generalidade dos dados 
acumulados de pesquisa. Outra sugestão seria a análise da influência da escolaridade nas 
escolhas de consumo dos clientes em restaurantes, uma vez que foram encontrados resul-
tados significantes, embora o reduzido número de pesquisados por estrato, em relação ao 
grau de instrução dos entrevistados com os construtos analisados. 

Atenção: Esta última linha não liga com o extrato anterior? Falta algo?
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RESUMO: As preocupações com o desenvolvimento sustentável e o futuro do planeta têm pro-
vocado exaustivos debates e conferências no mundo, a fim de buscar o equilíbrio entre o meio 
ambiente, as comunidades humanas e os aspectos econômicos. A Gestão Ambiental tem se 
tornado comum nas empresas que estão se orientando para a sustentabilidade. Diante desse 
cenário, esse artigo buscou realizar um diagnóstico da situação atual da Gestão Ambiental da 
Empresa Alfa por meio da aplicação do Modelo GAIA com vistas a identificar a situação atual 
para propor melhorias. Trata-se de um estudo de caso cuja abordagem é descritivo-qualitativa. A 
pesquisa foi desenvolvida com os gestores do nível estratégico, tático e operacional da empresa 
Alfa vinculados diretamente na atividade da Gestão Ambiental. A operacionalização do estudo 
ocorreu a partir do levantamento e da identificação das pessoas envolvidas na Gestão Ambiental. 
Foi constatado que a Gestão Ambiental não está inclusa no Planejamento Estratégico, bem como 
não há melhorias planejadas em andamento. O estudo revelou que a Organização está deficiente 
nas questões que envolvem a Gestão Ambiental. Os dados mostram que o nível de cálculo da 
sustentabilidade está em 33,3% e a sua classificação, de acordo com esse índice, é dada como 
péssima. Destacaram-se como potencialidade da organização, os recursos do Critério 4 do for-
mulário, Produto pós-consumido, ressaltando-se que os produtos são reutilizados  e reaproveita-
dos. Portanto, conclui-se que é fundamental para os negócios da Empresa Alfa adotar medidas 
voltadas para a Gestão Ambiental.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Modelo GAIA. Gestão Ambiental.

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
IN A ASSEMBLER AUTOMOTIVE ALFA / RS

ABSTRACT: Concerns about sustainable development and the future of the planet have caused 
extensive discussions and conferences in the world in order to seek a balance between the envi-
ronment, human communities and economic aspects. Environmental management has become 
common in companies that are gearing towards sustainability. Against this backdrop, this article 
attempts to make a diagnosis of the current situation of the Alpha Company Environmental Ma-
nagement through the application of Model GAIA and propose an action plan for improvement. 
This is a case study which is descriptive and qualitative approach. The research was conducted 
with the managers of the strategic , tactical and operational levels of the company Alfa. The ope-
rationalization of the study occurred from the survey and the identification of persons involved in 
Environmental Management. It was found that the Environmental Management is not included 
in the Strategic Plan , as well as no improvements planned in progress . The study revealed that 
the organization is deficient in matters involving environmental management . The data show that 
the level of calculation of sustainability is at 33.3 % and its classification according to this index 
is given as poor. Stood out as the potential of the organization, the resources of Criterion 4 of the 
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form, post-consumed product, highlighting that the products are reused and recycled. Therefore, 
it is concluded that it is essential to the business of Alpha Company to adopt measures aimed at 
environmental management.

Keywords: Sustainability. GAIA model.Environmental Management.

1. INTRODUÇÃO
A indústria metalúrgica, em sua essência, produz vários tipos de resíduos e efluentes, 
e muitos desses são contaminantes para o meio ambiente, principalmente devido à sua 
concentração. A poluição das águas é assunto cada vez mais urgente na atualidade. A re-
solução do Conama nº 430/11 regulamenta o padrão que os efluentes precisam ter para o 
seu lançamento em corpos hídricos.,

Os últimos três séculos foram marcados pelas revoluções industriais e tecnológicas que 
culminaram com o surgimento de novas técnicas produtivas. Toda essa mudança fez a ca-
pacidade de produção aumentar de maneira acelerada. No entanto, tamanha velocidade do 
crescimento e a consequente necessidade de geração de riquezas acabaram culminando 
numa série de efeitos colaterais para a sociedade na qual o modelo produtivo se insere, o 
que levou a questões sobre a impossibilidade de subsistência (MALTHUS, 1998; JEVONS 
1965 apud MUELLER, 1998). 

A preocupação ambiental, anteriormente apenas latente e restrita a pequenos fóruns de 
debate, extravasou para uma ampla gama de grupos sociais, sendo hoje debatida mun-
dialmente (BARBIERI, 1997). É uma discussão que deve envolver governo, empresas, so-
ciedade civil como um todo e o âmbito acadêmico, o qual necessita urgentemente rever 
seus paradigmas, principalmente aqueles concernentes às organizações manufatureiras 
(GLADWIN, 1993). 

Segundo Rosen (2001), a interiorização da dimensão ambiental no contexto organizacional 
merece ser considerada a maior transformação ocorrida no seio empresarial dos últimos 
anos,dado que “as empresas agora devem reconhecer a dimensão ambiental como variável 
crítica de seu êxito” (BUCHHOLZ, 1998, p. 363).

O desenvolvimento de negócios sustentáveis tem recebido grande atenção nas últimas 
décadas. O surgimento de uma ordem de mudança econômica está levando empresas de 
todo o mundo a reverem padrões de produção e incluírem práticas de sustentabilidade nos 
serviços e produtos que oferecem (AGERON et. al., 2012). 

Como estas práticas sustentáveis não encontram espaço nos padrões de consumo e sis-
temas de produção tradicionais (TSENG et. al., 2012) é necessário que se adotem novas 
culturas de consumo e novos modelos gerenciais e produtivos que vão ao encontro do 
conceito de sustentabilidade. Para alcançar este objetivo, a academia e o mercado têm se 
interessado pelo conceito de inovação ambiental, ou environmentalinnovation (SCHIEDE-
RIG; TIETZE, 2012).

Este trabalho ocorreu em uma empresa metalúrgica, localizada na região norte do estado 
do Rio Grande do Sul, que atualmente trabalha em uma área construída de mais de 41 mil 
m2, e possui 2.000 funcionários e está no mercado há 30 anos. A empresa se preocupa 
com a responsabilidade ambiental, por isso vem desenvolvendo trabalhos que beneficiam 
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boas práticas, sempre buscando a conscientização da importância de preservação do meio 
ambiente e um tratamento adequando aos efluentes. Os resíduos líquidos vão para uma 
estação de tratamento e o lodo gerado nos tanques de decantação é coletado e tratado por 
empresa autorizada, localizada na cidade de Chapecó/SC. 

Através de avaliação in loco na empresa estudada e da coleta de dados através da aplica-
ção de um questionário, buscou-se a  identificação do processo de geração e tratamento 
de efluentes. O trabalho é importante para a organização, pois identificará as questões 
ambientais deficientes, trazendo à luz uma oportunidade de melhoria para a gestão. Esta 
pesquisa está dividida em cinco seções, sendo a primeira introdução; a segunda, contendo 
a fundamentação teórica do artigo; a terceira, o método adotado para a pesquisa; na quarta 
apresenta-se e analisam-se os resultados obtidos. Na última seção as considerações finais.

2. A TEMÁTICA AMBIENTAL E 
A GESTÃO AMBIENTAL

A questão ambiental, com o transcorrer do tempo, tem sido tema importante nas discus-
sões do homem, cuja preocupação com a sobrevivência da espécie é cada vez mais eleva-
da. De acordo com Milaré (1994), a temática ambiental aparece atualmente como uma das 
mais importantes deste final de século, estando incorporada às preocupações gerais da 
opinião pública, na exata medida que se torna mais evidente que o crescimento econômico 
e até a simples sobrevivência da espécie humana, não podem ser pensados sem o sanea-
mento do planeta e a administração inteligente dos recursos naturais. 

Nas últimas décadas, principalmente no período pós-conferência Rio-92, tem aumentado a 
pressão internacional pela preservação dos ecossistemas. Outros fatores, como uma legis-
lação ambiental rígida e a preocupação cada vez maior dos consumidores com a qualidade 
ambiental dos produtos, tem levado as empresas a repensarem suas estratégias de produ-
ção (GONÇALVES, 1998). A Agenda 21 propôs um consenso mundial de um compromisso 
político sobre o desenvolvimento e a cooperação ambiental e levou em consideração os 
princípios da Declaração do Rio (Agenda 21, 1992). Monteiro, Castro e Prochnik (2003) 
descreve que a Agenda 21 é uma referência mundial de implantação de programas e polí-
ticas através de governos das diversas esferas e pelas corporações. 

Para Veiga (2010) impulsionou a demanda pelos indicadores de sustentabilidade corporati-
va acarretando a aceitação pela sociedade. Já Callado (2010) acrescenta que foi a tentativa 
mais abrangente realizada para direcionar o mundo a novos padrões de desenvolvimento 
ao século XXI, alicerçado na coesão dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

2.1. O QUE É A GESTÃO AMBIENTAL?
A Gestão Ambiental surgiu da necessidade do ser humano organizar melhor suas diversas 
formas de se relacionar com o meio ambiente. Segundo a Enciclopédia Britânica (2006, p. 
64) “gestão ambiental é o controle apropriado do meio ambiente físico, para propiciar o 
seu uso com o mínimo de abuso, de modo a manter as comunidades biológicas, para o 
benefício continuado do ser humano.” Ou ainda, a Gestão Ambiental consiste na adminis-
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tração do uso dos recursos ambientais, por meio de ações ou medidas econômicas, inves-
timentos e potenciais institucionais e jurídicos, com a finalidade de manter ou recuperar a 
qualidade de recursos e desenvolvimento social.

Neste novo século, o homem passa a assumir a meia culpa pelo passado de uso predatório 
dos recursos naturais. Fala de desenvolvimento sustentável, como forma de redimir-se dos 
danos causados ao meio ambiente em que vive. Passar do discurso do desenvolvimento 
sustentável para a prática das ações ambientais diárias é um caminho que envolve mu-
danças de comportamento, de procedimentos; demora tempo e custa dinheiro, que nem 
sempre está disponível para essa finalidade. Falar de desenvolvimento sustentável é falar 
de coisas novas, é rever conceitos. É falar de biotecnologia, de tecnologias limpas, de mu-
danças de padrões de produção e consumo, de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento 
e de outras formas de diminuir a pressão sobre matérias-primas, e ao mesmo tempo re-
duzir os impactos causados pelos descartes de substâncias e objetos no meio ambiente.

Conceito de Desenvolvimento Sustentável segundo a ONU “é o desenvolvimento que sa-
tisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 
satisfazerem suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum, 
da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento – ONU, 1991).

Dependendo de como a empresa atua em relação aos problemas ambientais decorrentes 
das suas atividades, ela pode desenvolver três diferentes abordagens e, também podem 
ser vistas como fases de um processo de implementação de práticas de Gestão Ambiental 
em uma empresa.

Figura 1 – Evolução das empresas em relação à questão ambiental

CONTROLE DE
POLUIÇÃO

Postura reativa
Ação corretiva

É um custo adicional
Prática ambientais

Atender aos requesitos
Restrito a produção

PREVENÇÃO
DA POLUIÇÃO

Postura reativa e proativa
Ação corretiva e preventiva

Procura pela redução dos custos
Uso eficiente dos insumos 

Uso de tecnologias mais limpas
Restrito a algumas áreas

POSTURA ESTRATÉGICA
Postura reativa e proativa

Ação corretiva, preventiva e antecipatória
É uma vantagem competitiva
Uso eficiente dos insumos 

Uso de tecnologias mais limpas
Restrito a algumas áreas

Fonte: Adaptado de Barbieri(2006, p. 64).

De modo análogo à evolução da gestão da qualidade, a fase inicial da gestão ambiental 
também é de caráter corretivo, as exigências estabelecidas pela legislação ambiental são 
vistas como problemas a serem resolvidos pelos órgãos técnicos e operacionais da em-
presa sem autonomia decisória e esse trabalho é visto como um custo interno adicional. 
Do ponto de vista ambiental, as práticas de controle da poluição apresentam-se como 
soluções pobres por estarem focadas nos efeitos e não nas causas da poluição e alcançam 
poucos efeitos sobre o montante de recursos que a empresa utiliza. 

Na fase seguinte, as soluções para tais problemas ambientais são vistas como meios para 
aumentar a produtividade da empresa, sendo necessário rever os produtos e processos 
para reduzir a poluição na fonte, reutilizar e reciclar o máximo de resíduos. Essa aborda-
gem permite reduzir a poluição e o consumo de recursos para a mesma quantidade de bens 
e serviços produzida. Por fim, numa etapa mais avançada, a empresa passa a considerar 
as questões ambientais como questões estratégicas, minimizando problemas que podem 
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comprometer a competitividade da empresa, capturando oportunidades mercadológicas 
(BARBIERI , 2006).

2.2. O QUE É O GAIA
O GAIA é um conjunto de instrumentos e ferramentas gerenciais com foco no desempenho 
ambiental aplicável aos processos produtivos de uma dada organização, o qual procura 
integrar, através de etapas sequenciais padronizadas, abordagens relativas à sensibilização 
das pessoas e à melhoria dos processos, utilizando para tal, princípios de seus funda-
mentos teórico-conceituais. Esse método é denominado GAIA, sigla de Gerenciamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais e aproveitando o trocadilho com GAIA - Deusa grega da 
natureza e com a Hipótese GAIA – A Terra Viva, de James Lovelock (LOVELOCK, 1991).

A proposta básica do GAIA é oferecer às organizações produtivas um instrumento de ges-
tão para a melhoria do desempenho ambiental das mesmas. O foco do GAIA está no de-
senvolvimento de uma consciência crítica nas pessoas que compõem a organização sobre 
os níveis de desperdício de matérias primas e insumos do processo produtivo e sobre os 
efeitos sobre o ambiente e sobre as pessoas dos resíduos, efluentes e emissões gerados 
por esse processo.

O GAIA é fundamentado cientificamente em três referenciais teóricos que são a Avaliação 
do Ciclo de Vida (CHEHEBE, 1998), o Gerenciamento de Processos (Harrington, 1993) e 
a Emissão Zero (PAULI, 1996), descritos em diversos trabalhos elaborados pelo próprio 
autor (LERIPIO; SELIG, 1999). O Método GAIA busca aproveitar as vantagens potenciais 
de todas essas filosofias e métodos de gerenciamento através de uma integração de abor-
dagens, atividades e técnicas peculiares a cada uma delas.

O Método GAIA é constituído por três fases fundamentais: sensibilização, conscientização e 
capacitação. Todas as fases são subdivididas em atividades e, conforme mostra a Quadro1, 
cada uma delas apresentada de forma detalhada em relação ao objetivo e aos resultados 
esperados. No total são onze as atividades que compõem o Método GAIA – Instrumento de 
Sensibilização e Planejamento Ambiental de Organizações Produtivas, o que será apresen-
tado em maiores detalhes a seguir.
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Quadro 1 – Fases e atividades do Método GAIA

FASES OBJETIVO ATIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

1. Sensibilização

Proporcionar 
a adesão e o 
comprometimento 
da alta administração 
com a melhoria 
contínua do 
desempenho 
ambiental

1.1. Avaliação da 
sustentabilidade do negócio

Conhecimento do nível do 
desempenho ambiental 
da organização pela alta 
administração

1.2. Análise estratégica ambiental

Comparação do desempenho 
atual com aquele apresentado 
por filosofias defensivas, 
reativas,indiferentes e 
inovativas de gerenciamento

1.3. Comprometimento da alta 
administração

Definição da Missão, 
Visão, Política e Objetivos 
Organizacionais

1.4. Programa de sensibilização 
de partes interessas

Sensibilização dos 
colaboradores, fornecedores, 
comunidade, órgãos 
ambientais, clientes

2. Conscientização

Identificar a cadeia 
de produção e 
consumo e os 
principais aspectos 
ambientais, 
especialmente o 
processo produtivo 
da organização alvo

2.1. Mapeamento da cadeia de 
produção e consumo

Identificação da cadeia de ciclo 
devida do produto, desde a 
extração de matérias primas até 
a destinação final do produto 
pós-consumido

2.2. Análise estratégica ambiental
Identificação das etapas 
do processo produtivo da 
organização alvo

2.3. Comprometimento da alta 
administração

Identificação qualitativa das 
matérias-primas, insumos 
utilizados, produtos, resíduos, 
efluentes e emissões década 
etapa do processo

2.4. Programa de sensibilização 
de partes interessas

Identificação dos principais 
aspectos e impactos ambientais 
do processo produtivo

3. Capacitação

Capacitar os 
colaboradores a 
definir e implementar 
as melhorias 
no desempenho 
ambiental

3.1. Identificação criativa de 
soluções

Propostas de soluções 
para os principais aspectos 
e impactos,utilizando 
brainstorming e teoria do 
alpinista

3.2. Estudo de viabilidade 
técnica-econômica e ambiental

Definir qual a solução mais 
viável sob pontos de vista 
técnicos, econômicos e 
ambientais

3.3. Planejamento

Definição de Objetivos e 
Metas,Planos de Ação e 
Indicadores de Desempenho 
(5W2H)

Fonte: Lerípio e Selig (1999, p.68)
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Cada uma dessas fases apresenta objetivos com suas atividades para buscar resultados 
esperados de desempenho ambiental da organização. Essa ênfase na busca dos resultados 
esperados, reflete-se na adoção de ações concretas para o alcance dos objetivos.

2.3. O SETOR METAL-MECÂNICO
Segundo Pawloski (2004), as atividades do setor metal-mecânico envolvem principalmente 
o processamento de metais. Logo, essas atividades apresentam alta capacidade poluidora 
produzindo dessa forma resíduos líquidos com elevados teores de metais pesados, óleos 
e graxas, pigmentos e demanda química por oxigênio, apesar da variação do consumo de 
água na execução das suas atividades.

Diante disso, as empresas do setor metal-mecânico no Rio Grande do Sul adotaram como 
principais soluções de controle e prevenção da poluição, o tratamento de efluentes líquidos 
nas estações de tratamento de efluentes, a reciclagem dos resíduos, a substituição por 
produtos ou processos menos poluentes e tóxicos, juntamente com ajustes em maquiná-
rios utilizados na fabricação dos produtos. Os poluentes citados anteriormente, quando 
descartados juntamente com os efluentes sem tratamento, podem causar fortes impactos 
no corpo receptor, principalmente quando o corpo receptor apresenta baixa vazão caracte-
rística ou climática, no seu ponto de descarte (DIAS, 2008).

Dessa maneira, a indústria metal-mecânica abrange vários segmentos, entre eles estão os 
materiais elétricos, metalurgia, produtos de metal, máquinas e equipamentos e veículos 
automotores. Conforme Hecksher (2005), o Produto Interno Bruto do setor no Rio Grande 
do Sul acumula ano a ano um acréscimo no seu saldo. A Indústria metal-mecânica do 
Estado emprega uma média de 150.000 trabalhadores e representa 25,9% dos postos de 
trabalho da indústria de transformação. 

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Para efeito da organização do levantamento da pesquisa, denominou-se população a um 
conjunto de elementos que se deseja abranger e que são possíveis de serem observados, 
com respeito às características que se pretendem levantar (BARBETTA, 2001). Sendo as-
sim, a pesquisa realizada é de natureza qualitativa, tendo sua população composta dos 
envolvidos diretamente na Gestão Ambiental da empresa pesquisada.

Os procedimentos para realização da pesquisa na Empresa Alfa foram executadas da se-
guinte forma: levantamento e identificação das pessoas envolvidas no processo de Gestão 
Ambiental sobre o perfil profissional dos entrevistados (Quadro 1) da Empresa Alfa que 
realizou-se entre os dias 05 e 09 de Maio de 2014. Essa escolha foi intencional, con-
siderando que os sujeitos da organização Alfa ocupam os cargos que controlam a área 
ambiental. O roteiro das entrevistas foi desenvolvido pautado na obra de Lerípio (2001). 
Cada entrevistado avaliou os critérios apresentados pelo Modelo GAIA respondendo para 
os questionamentos, sim, não, não aplicável e observações. Posteriormente, efetuou-se a 
análise dos resultados categorizando por critérios. 
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O Método GAIA pode ser considerado como o principal produto deste trabalho, concebido, 
elaborado a aplicado para sensibilizar os usuários do mesmo em relação aos aspectos e 
impactos de um processo produtivo qualquer. O Método em si torna-se o instrumento, o 
meio para se alcançar o objetivo maior almejado que é a melhoria do desempenho ambien-
tal das organizações e o alcance da sustentabilidade plena, seja do empreendimento numa 
visão micro ou do planeta como um todo.

A análise e aplicação do Método GAIA mostrou-se adequado como instrumento de sensi-
bilização dos entrevistados da organização, pois promoveu entre esses, a compreensão da 
inexistência de ações concretas para a Gestão Ambiental. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Com vistas a demonstrar os resultados, buscou-se sintetizar as informações coletadas em 
um quadro interpretativo (Quadro 3), cuja elaboração se deu a partir da obra de Lerípio 
(2001). Por meio dessa sistematização, buscou-se questionar entrevistados da empresa 
Alfa que atuam diretamente no processo de Gestão Ambiental (Quadro 2).  Após a aplica-
ção do questionário com os entrevistados B, C, e D o entrevistado A compilou os resulta-
dos e formou um final com a sua análise e perspectiva.

Quadro2- Perfil dos entrevistados

Organização Entrevistado Formação Área/Nível
Tempo 

na 
Empresa

Duração da 
Entrevista

ALFA

Entrevistado A
Graduado em 
Economia

Diretor 
Financeiro(Nível 
Estratégico)

5 anos 1h 10min

Entrevistado B
Graduado em 
Engenharia de 
Produção

Gerente de Produção 
(Nível Tático)

10 anos 1h

Entrevistado C
Técnico em Meio 
Ambiente

Técnico em Meio 
Ambiente (Nível 
Operacional)

8 anos 1h 15min

Entrevistado D 2° Grau Completo
Auxiliar de Produção 
(Nível Operacional)

5 anos 50min

Fonte: Elaborado pelo autor

A organização possui quatro cargos ligados à área de gestão ambiental, sendo que o Di-
retor Financeiro e o Gerente de Produção desenvolvem outras atividades além do Gestão 
Ambiental. A parte operacional dos trabalhos é desenvolvida pelo Técnico em Meio Am-
biente que é auxiliado por um funcionário da produção que passa a parte integral do tempo 
realizando atividades na gestão ambiental, controlando sucatas e realizando o tratamento 
de efluentes líquidos. 
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4.1. RESULTADOS
Os resultados evidenciados a partir do quadro 2 demonstram a aplicação do Modelo GAIA 
na Empresa ALFA. Percebe-se no Critério 1 – Fornecedores, que a Empresa Alfa não adota 
cobrança de seus fornecedores na maioria dos critérios. 

No critério 2 – Processo Produtivo em relação a Eco-eficiência do processo produtivo apre-
senta-se altamente geradora de resíduos e poluentes. No nível da tecnologia utilizada no 
processo há um equilíbrio apresentado na agregação de valor com um índice de tecnologia 
empregada no processo. Nos aspectos e impactos ambientais do processo apresenta-se 
elevado consumo de fonte hídrica, geração de resíduos, utilização de fonte de energia não 
renovável, não sendo utilizados reaproveitamentos de energia nos processos. Os padrões 
mínimos referentes a efluentes líquidos e padrões legais referentes a emissões atmosféri-
cas são atendidos de acordo com a legislação.

Os resultados dos indicadores gerenciais apontam que há intensa fiscalização e cobrança 
pelos órgãos, sendo que já houve reclamações por parte da comunidade bem como aci-
dentes e incidentes ambientais na organização. De acordo com os recursos humanos da 
organização, os resultados mostram que não há compromisso com a gestão ambiental por 
parte da alta administração o que demonstra também falta de comprometimento do corpo 
operacional para inovações. No quesito disponibilidade de capital mostra-se que não há 
recursos próprios para investimentos na gestão ambiental e a mesma não apresenta lucro 
operacional no gerenciamento de resíduos.

A Utilização do produto/serviço – Critério 3, observa-se que o produto é perigoso reque-
rendo atenção na produção e no pós vendas. O ponto positivo nesse critério é a alta dura-
bilidade e fácil reparo quando solicitado pelo cliente final.

No último critério do formulário, Produto pós-consumido ressalta-se que os produtos são 
reutilizado se reaproveitados. O fator negativo nesse critério 4, apresenta-se na fato de não 
haver biodegradação ou decomposição total ou parcial dos componentes envolvidos no 
produto final.

Quadro 3:Avaliação da Sustentabilidade da Indústria ALFA

CRITÉRIO 1 - FORNECEDORES Sim Não NA Observações

1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis? X

2. Os fornecedores são monopolistas do mercado? X

3. Os fornecedores apresentam processos produtivos impactantes 
aomeio ambiente e aos seres humanos?

X

4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da 
matériaprima é necessário grande consumo de energia?

X

5. Os principais fornecedores da organização são certificados 
pelasnormas ambientais ISO 14001?

X

6. Os principais fornecedores da organização são certificados 
pelasnormas de saúde e segurança BS 8800 ou OHSAS 18001?

X

CRITÉRIO 2 - PROCESSO PRODUTIVO

a) ECO-EFICIÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO
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7. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente 
poluentes?

X

8. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamentodo 
produto?

X

9. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de 
energia?

X

10. A taxa de conversão de matérias primas em produtos é maior 
ouigual à média do setor?

X

11. A relação efluente gerado por unidade de produto é igual ou 
maiorque a média do setor em metros cúbicos de água por unidade 
deprodutos produzidos?

X

12. A relação resíduo sólido gerado por unidade de produto é igual 
oumaior que a média do setor em quilogramas de resíduo sólido 
geradopor unidade de produto produzido?

X

13. A relação emissões atmosféricas geradas por unidade de 
produto éigual ou maior que a média do setor em metros cúbicos 
(ouquilogramas) de emissões atmosféricas por unidade de 
produtoproduzido?

X

14. A relação energia utilizada por unidade de produto é igual ou 
maior que a média do setor em Gigajoules por lote (ou unidade) de 
produto produzido?

X

15. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde 
esegurança dos colaboradores internos e externos?

X

b) NÍVEL DA TECNOLOGIA UTILIZADA NO PROCESSO

16. Os produtos produzidos apresentam baixo valor agregado? X

17. A tecnologia apresenta viabilidade somente para grande escala 
defuncionamento?

X

18. A tecnologia apresenta grau de complexidade elevado? X

19. A tecnologia apresenta alto índice de automação (demanda 
umabaixa densidade de capital e trabalho)?

X

20. A tecnologia demanda a utilização de insumos e matérias 
primasperigosos?

X

21. A tecnologia demanda a utilização de recursos não renováveis? X

22. A tecnologia é autóctone (capaz de ser desenvolvida, mantida 
eaperfeiçoada com recursos próprios)?

X

23. A tecnologia representa uma dependência da organização em 
relação à algum fornecedor ou parceiro?

X

c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSO

24. A fonte hídrica utilizada é comunitária? X

25. Existe um alto consumo de água no processo produtivo? X

26. Existe um alto consumo de água total na organização? X

27. Existe algum tipo de reaproveitamento de água no processo? X

28. São gerados efluentes perigosos durante o processo? X
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29. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são 
integralmenteatendidos?

X

30. São gerados resíduos sólidos perigosos (Classe 1) durante o 
processo produtivo?

X

31. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são 
integralmenteatendidos?

X

32. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no 
processo?

X

33. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros 
processos produtivos?

X

34. A matriz energética é proveniente de fontes renováveis? X

35. A atividade produtiva é alta consumidora de energia? X

36. Ocorre a geração de emissões atmosféricas tóxicas ou perigosas? X

37. Os padrões legais referentes a emissões atmosféricas são 
integralmente atendidos?

X

38. Existe algum tipo de reaproveitamento de energia no processo? X

39. São utilizados gases estufa no processo produtivo? X

40. São utilizados gases ozônio no processo produtivo? X

41. São utilizados elementos causadores de acidificação no 
processoprodutivo?

X

42. São utilizados compostos orgânicos voláteis no processo 
produtivo?

X

d) INDICADORES GERENCIAIS

43. A organização está submetida a uma intensa fiscalização por 
partedos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais ?

X

44. A organização é ré em alguma ação judicial referente à 
poluiçãoambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações 
trabalhistas ?

X

45. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do 
processoprodutivo por parte da comunidade vizinha?

X

46. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou 
preventivas para a resolução do problema?

X

47. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado? X

48. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos 
deacordo com as expectativas das partes interessadas?

X

49. Os acidentes ou incidentes foram documentados e registrados 
emmeio adequado?

X

50. São realizados investimentos sistemáticos em proteção ambiental? X

51. A eficiência de utilização de insumos e matérias primas é igual 
ousuperior à média do setor?

X

52. A quantidade mensal de matérias primas e energia utilizadas 
porunidade de produto é crescente?

X
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e) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO

53. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com 
agestão ambiental?

X

54. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido com 
agestão ambiental?

X

55. A mão de obra empregada é altamente especializada? X

56. Os colaboradores estão voltados à inovações tecnológicas? X

57. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de 
seuscolaboradores?

X

58. Existe uma política de valorização do capital intelectual? X

59. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas 
demotivação aos colaboradores?

X

60. Os novos produtos desenvolvidos possuem longos ciclos de 
desenvolvimento?

X

f) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL

61. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão 
ambiental?

X

62. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de 
empréstimos para investimentos em gestão ambiental?

X

63. A organização apresenta lucro operacional na rubrica 
gerenciamento de resíduos?

X

CRITÉRIO 3 – UTILIZAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

64. O consumidor tradicional do produto apresenta alta consciência 
enível de esclarecimento ambiental?

X

65. O produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por parte do 
usuário?

X

66. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco potencial ao 
meio ambiente e aos seres humanos?

X

67. O produto situa-se em um mercado de alta concorrência? X

68. O produto possui substitutos no mercado ou em 
desenvolvimento?

X

69. O produto apresenta consumo intensivo (artigo de primeira 
necessidade)?

X

70. O produto apresenta características de alta durabilidade? X

71. O produto é de fácil reparo para aumento da vida útil? X

72. O produto apresenta um mínimo necessário de embalagem? X

CRITÉRIO 4 - PRODUTO PÓS-CONSUMIDO

73. O produto, após sua utilização, pode ser reutilizado 
oureaproveitado?

X

74. O produto, após sua utilização, pode ser desmontado para 
reciclagem e/ou reutilização?

X



117

75. O produto, após sua utilização, pode ser reciclado no todo ou 
emparte?

X

76. O produto, após sua utilização, apresenta facilidade de 
biodegradação e decomposição?

X

77. O produto pós-consumido apresenta periculosidade? X

78. O produto pós-consumido requer cuidados adicionais para

proteção do meio ambiente?
X

79. O produto pós-consumido gera empregos e renda na sociedade? X

Fonte: Adaptado deLerípio (1999, p. 97).

Quadro 4:Cálculo da Sustentabilidade

Total de perguntas Quadros verdes Quadros vermelhos Quadros 
amarelos

79 25 50 4

Sustentabilidade do negócio =25 x 100=2500  =  33,3%

79 – 4 75 Corrigir essa tabela

Fonte:Adaptado de Lerípio (1999, p. 100).

Quadro 5:Classificação da Sustentabilidade da Empresa Alfa

RESULTADO SUSTENTABILIDADE

Inferior a 30% CRÍTICA

Entre 30 e 50% PÉSSIMA

Entre 50 e 70% ADEQUADA

Entre 70 e 90% BOA

Superior a 90% EXCELENTE

Fonte:Adaptado de Lerípio (1999, p. 100).

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 2, calculando e classificando esses 
resultados obteve-se o índice de 33,3% ficando a Empresa pesquisada  péssima em rela-
ção a sua classificação de sustentabilidade.

4.1.1. Comentários e análises da Sustentabilidade do Critério 1 – Fornecedores

Os fornecedores da Empresa Alfa não utilizam matéria-prima de recursos renováveis e não 
possuem monopólio do mercado vindos a impactar diretamente no meio ambiente e aos se-
res humanos. Os principais fornecedores também não possuem certificação pelas normas 
ambientais, saúde e segurança e responsabilidade social que controlam os seus processos. 
A inexistência de alinhamento e cobrança da Empresa Alfa aos seus principais fornecedores 
acaba desobrigando-os de possuírem uma gestão voltada para esses alinhamentos.
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4.1.2. Comentários e análises da Sustentabilidade 
do Critério 2 – Processo Produtivo

Os processos produtivos em relação a Eco-eficiência apresentam-se altamente poluen-
tes e geradores de resíduos, ocasionando um consumo elevado de energia e impactando 
diretamente na relação de efluente gerado e do resíduo sólido gerado, determinando um 
problema de excesso de geração de resíduos e consumo de água. Comparando-se a taxa 
de conversão, percebe-se que a média é maior ou igual à do setor, bem como a organização 
cumpre integralmente com as normas relativas à saúde e segurança dos colaboradores 
internos e externos. Evidencia-se nesse critério que a promoção de ações para a Eco-
-eficiência não são determinadas e tomadas para a condução de uma linha de trabalho, 
gerando na organização uma quantidade enorme de resíduos, tanto líquidos como sólidos, 
determinando um custo elevado para o descarte em locais credenciados.  

A organização possui um alto valor agregado nos produtos, empregando tecnologia e sendo 
viável somente para grande escala. Por não possuir um grau de complexidade para a exe-
cução das atividades, não possuir tecnologia autóctone e depender de outros, a organização 
se torna dependente dos terceiros para desenvolver os seus produtos. Com isso, essa baixa 
complexidade e dependência de terceiros acabam limitando o nível de tecnologia empregada.

O consumo excessivo de água no processo, com um baixo reaproveitamento, gera um 
custo para a organização por acabarem na estação de tratamento de efluentes, não sendo 
aproveitado e destinado os resíduos perigosos a aterros. Em relação à energia empregada, 
a mesma provém de concessionária e a organização não possui nenhum outro meio para 
substituir ou amenizar o consumo dessa energia emprega. Um ponto importante que a 
organização realiza, são gases gerados por uma caldeira, porém sem filtro na chaminé. 
São necessárias ações de gestão e controle para a organização determinar e controlar 
os pontos do processo que necessitam melhoria. Contudo, é fundamental a organização 
determinar onde e como realizar ações para melhorias em todos os processos.

A organização, como outras, também é fiscalizada pelos órgãos ambientais. A empresa 
possui ações judiciais e trabalhistas em decorrência dos seus processos, sendo que não 
são empregues sistematicamente, investimentos em melhorias voltadas para a gestão am-
biental. É de fundamental importância que se preconizem investimentos através da inclu-
são no Planejamento Estratégico, para que possam evoluir nessas questões e evitarem 
outras ações judiciais ou trabalhistas.

A falta de alinhamento das questões ambientais, demonstram que não estão inclusas de for-
ma no planejamento, refletindo diretamente nas atividades diárias. A organização é altamente 
dependente de recursos externos, tanto para produtos e processos como para inovações. 
Contudo, o fato de não ter um política voltada para a gestão ambiental, acaba restringindo in-
vestimos e negócios, por ser de caráter obrigatório solicitado por empresas e clientes. A orga-
nização deve avaliar as restrições e tomar ações para sanar as deficiências cadastrais e legais.

4.1.3. Comentários e análises da Sustentabilidade do 
Critério 3 – Utilização do Produto/Serviço

O produto da organização é altamente perigoso requerendo cuidados especiais antes, du-
rante e após a comercialização, sendo que grande parte dos componentes envolvidos ge-
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ram riscos potenciais ao meio ambiente e aos seres humanos. O ponto positivo nesse crité-
rio é a alta durabilidade do produto e agregar valor por ser de uso intensivo pela sociedade. 

4.1.4. Comentários e análises da Sustentabilidade 
do Critério 4 – Produto pós-consumido

Os produtos pós-consumidos são reutilizados ou reaproveitados para outras operações 
gerando com isso empregos e renda para a sociedade. Ressalta-se que o produto não é 
biodegradável e sua decomposição é mínima ao longo do tempo, por ser constituído na 
sua maioria de aço e alumínio.

4.2. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL
Apresenta-se as seguintes abordagem entre sustentabilidade e desempenho ambiental.

Quadro 6:Abordagementre sustentabilidade e desempenho ambiental

Classifi cação em 
cores

Nível de 
desempenho

Atendimento à 
Legislação

Situação 
Ambiental

Percepção da 
Empresa

Sustentabilidade

Vermelho Inadequado
Atendimento baseado 
somente em correção

A Empresa 
Alfa aplica 
suficientes 
esforçossomente 
para atender a 
legislação

Baixa percepção

Fonte:Adaptado de Lerípio (1999, p. 100).

Da mesma forma, o cenário esperado para a empresa é apresentado a seguir, com o obje-
tivo de proporcionar às lideranças uma comparação entre o desempenho atual e o desem-
penho possível e viável.

Quadro 7: Cenário esperado pela empresa Alfa

Desempenho

Impacto 
Ambiental 
associado 

às 
atividades

Imagem 
Organizacional 
junto a órgãos 
ambientais, 

ONG’s e 
consumidores 
conscientes

Balanço Financeiro Ambiental

(aplicável somente à rubrica 
gerenciamento de resíduos, 

efl uentes e emissões) Resultado 
Organizacional

Custo direto Passivo Receita

POBRE ALTO RUIM

BAIXO

Desembolso 
insuficiente 
para proteção 
ambiental

ALTO NENHUMA

Prejuízo a curto, 
médio e longo 
prazo para a 
sobrevivência no 
mercado

Fonte:Adaptado de Lerípio (1999, p. 100).
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Com a avaliação da sustentabilidade da Empresa Alfa, evidencia-se um desempenho pobre, 
com um alto impacto ambiental associado às suas atividades, tornando sua imagem ruim 
perante os clientes e sociedade. No balanço financeiro ambiental percebe-se um baixo in-
vestimento com um passivo alto e nenhuma receita para a empresa, tornando o seu resul-
tado ruim. Esses resultados permitem uma avaliação clara de que a organização necessita 
aplicar forças no gerenciamento ambiental, para almejar um resultado organizacional bom 
e com uma receita positiva, com isso melhorando o seu desempenho.

4.2.1. Planejamento Ambiental (Sugestão de Plano de Ação para a Direção)

Para a empresa desenvolver ações concretas de melhorias, sugere-se desenvolver e im-
plantar de forma sistêmica um plano de ação para viabilizar propostas de acordo com o 
seu planejamento estratégico. Dessa forma, auxiliará num controle efetivo das ações que 
serão planejadas bem como permitirá acompanhar e direcionar essas ações para que haja 
efetividade nas operações.

O planejamento com um plano de ação, permitirá a viabilidade técnica de trabalhos  pela 
organização,  com o propósito de iniciar um movimento para que as questões da gestão 
ambiental tornem-se conhecidas e praticadas por todos, o que sem dúvida permitirá um 
avanço social e econômico para a organização. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito do presente trabalho foi realizar um diagnóstico da situação atual da Gestão 
Ambiental da Empresa Alfa com vistas a identificar a situação atual para propor melhorais 
para a gestão, utilizando-se o Modelo GAIA. Qualquer método de gerenciamento ambiental 
requer um sistema de documentação a fim de coletar, analisar, registrar e recuperar infor-
mação, além de um mecanismo de avaliação. Em qualquer caso, a auditoria tornou-se o 
principal instrumento operacional sistêmico, analítico, de natureza pericial, para avaliar o 
estágio de atendimento à legislação (conformidade) e gerar informações para tomada de 
decisões em gestão e negócios da organização. Portanto, outro potencial do Método GAIA 
reside na geração de informações gerenciais relativas à meio ambiente. 

Com o levantamento e a identificação das pessoas envolvidas na Gestão Ambiental,  o 
trabalho demonstrou inúmeras oportunidades de melhoria e mostrou as deficiências nas 
questões envolvendo a Gestão Ambiental. Segundo Lerípio e Selig (1999), a primeira si-
tuação pode ser definida como o “curto caminho longo”. É dito inicialmente curto pois é 
mais fácil uma ou poucas pessoas definirem o processo padrão e fazer as demais partes 
interessadas apenas cumpri-lo.

Nesse contexto, observou-se que os métodos utilizados pela empresa Alfa, para a Gestão 
Ambiental estão aquém do esperado e não estão alinhados com o Planejamento Estraté-
gico, embora existe o atendimento mínimo da legislação para o seu funcionamento. Os 
controles da geração dos resíduos sólidos na empresa também devem ser melhorados, 
para garantir alinhamento no processo de Gestão Ambiental em conjunto com a gestão 
dos efluentes.



121

As alterações devem ocorrer a partir de determinações dos gestores da empresa, que de-
vem proporcionar formas de educar e conscientizar os colaboradores de forma que os con-
ceitos de Gestão Ambiental sejam incorporados como valor por todos. Esse papel gerencial 
é fundamental para o alcance dos objetivos. De acordo com o Diretor Financeiro “compre-
ende-se que a gestão ambiental nas empresas é de suma importância nesse processo de 
sustentabilidade e, para desenvolver estratégias viáveis e que garantam o retorno social, 
ambiental e econômico, zelando pelos recursos naturais e pela preservação do negócio 
necessitamos nos envolver, e incorporando esses conceitos no planejamento estratégico 
com certeza será mais robusto”.

A busca constante do conhecimento pelo assunto, com desenvolvimento de capacidades 
das pessoas que atuam na gestão ambiental da empresa, afim de mostrar as formas cor-
retas de gestão é igualmente importante para que se tenha eficiências nos esforços. A 
construção de cisternas para armazenar água da chuva para o processo também é reco-
mendável, pois além de contribuir ecologicamente traria ganhos econômicos no consumo 
da água comprada. Junto com isso deve-se considerar também a manutenção preventiva 
das instalações e dos equipamentos da empresa, contribuindo dessa forma na melhora 
dos padrões e redução de falhas evitando acidentes ambientais. Pela importância de ações 
mais sistêmicas, recomenda-se que a organização analise a possibilidade e viabilidade de 
tomar medidas voltadas à gestão ambiental, em suas reuniões de planejamento estratégico. 
Percebe-se com o estudo, que existe uma grande oportunidade da empresa incrementar 
essas ações e possibilitar várias ações aplicadas à gestão ambiental, tanto nos processos 
como nos produtos da empresa. Como estudos futuros, recomendam-se iniciativas de 
pesquisa para adoção de ações de Produção mais Limpa para auxiliar na Gestão Ambiental. 
Conclui-se que a interação dessas ações, alinhando-as com o planejamento estratégico 
da empresa, auxiliará e agregará conhecimento da Gestão Ambiental nos diferentes níveis 
para a aplicação das teorias na prática. 
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RESUMO: Este artigo buscou analisar as práticas e os problemas de gestão financeira nas micro 
e pequenas empresas do setor supermercadista de Mossoró/RN. A pesquisa caracterizou-se 
como descritiva, de caráter essencialmente quantitativo e como pesquisa de campo. O universo 
da pesquisa foi constituído por 70 empresas. Optou-se por realizar a pesquisa do tipo censitá-
ria, através de um questionário estruturado, com base em 11 dimensões envolvendo temas de 
gestão financeira. Dentre os principais resultados, detectou-se que as empresas utilizam apenas 
ferramentas básicas de controle financeiro, como controle do patrimônio imobilizado, controle de 
estoques e contas a pagar e a receber. Por outro lado, diversos problemas ou falhas gerenciais 
foram detectados, tais como: falta de relatórios para tomada de decisão, falta de planejamento e 
orçamento financeiro, falta de estudo acerca das possibilidades de investimento e financiamento 
e inutilização de indicadores e instrumentos financeiros. Estabelecem seus preços principalmen-
te baseados nos preços da concorrência, e, em menor escala, adotando a taxa mark-up. Com 
relação aos problemas gerenciais e financeiros enfrentados, a concorrência foi a mais evidente, 
seguido de falta de capital de giro e falta de organização.

Palavras-chaves: Gestão financeira. Micro e pequenas empresas. Supermercados. Problemas ge-
renciais e financeiros.

FINANCIAL MANAGEMENT IN MICRO AND SMALL FIRMS: A 
STUDY IN THE SECTOR OF SUPERMARKET IN MOSSORÓ-RN

ABSTRACT: This article investigates the practices and problems of financial management in micro 
and small enterprises in the supermarket sector Mossoró/RN. The research was characterized as 
descriptive, essentially quantitative character and how field research. The research sample con-
sisted of 70 companies. We opted to conduct the census type survey, using a structured question-
naire based on 11 dimensions involving themes of financial management. Among the main results, 
it was found that companies using only basic tools for financial control, as control of fixed assets, 
inventory control and accounts payable and receivable. On the other hand, many problems or 
management failures were detected, such as lack of reports for decision making, lack of financial 
planning and budgeting, lack of study on the possibilities of investment and financing, and disposal 
of financial instruments and indicators. Set their prices based primarily on price competition, and 
to a lesser extent, adopting the mark -up rate. With regard to managerial and financial problems 
facing the competition was the most obvious, followed by lack of capital and lack of organization.
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Keywords: Financial Management. Micro and small enterprises. Supermarkets. Managerial and 
financial problems.

1. INTRODUÇÃO
Na atual conjuntura econômica mundial, percebe-se avanço e expansão da competitivida-
de entre as organizações na disputa pelos mercados. Segundo Mendonça (2002), houve 
muitas transformações no âmbito organizacional devido a várias mutações da economia 
internacional, como por exemplo, a elevação da concentração de capital, novas tecnologias 
e ferramentas de gestão, modificações nos hábitos de consumo e nas relações de trabalho, 
bem como maior inserção no país das redes mundiais de varejo. Diante de tal situação, as 
empresas precisam se municiar de instrumentos que lhes deem maior segurança em suas 
operações, como forma de se prepararem para enfrentar a elevada concorrência, sendo 
notória a necessidade de os gestores buscarem continuamente informações relevantes que 
norteiem as suas decisões.

A utilização eficiente de instrumentos e técnicas de gestão financeira possibilita às em-
presas conhecerem melhor os rumos que elas estão tomando. Dentre outras vantagens, 
é possível avaliar o patrimônio da empresa, controlar seus estoques, emitir relatórios ge-
renciais, gerenciar melhor o caixa, conhecer seu poder de pagamento, saber o quanto está 
custando seu produto, identificar onde estão seus gargalos financeiros e planejar com mais 
eficiência suas finanças, de maneira que possam ter maiores subsídios para uma melhor 
tomada de decisão.

As micro e pequenas empresas (MPE’s) possuem uma representatividade bastante sig-
nificativa no cenário nacional. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2010) as MPE’s respondem por 98% dos estabelecimentos 
produtivos, responsáveis por cerca de 20% do PIB e 60% da oferta de emprego. Apesar 
da significativa representatividade das micro e pequenas empresas no cenário nacional, a 
sua gestão é caracterizada por algumas peculiaridades, que acabam por gerar dificuldades 
ou problemas na condução do seu negócio. De acordo com Souza (2007) são comuns as 
micro e pequenas empresas enfrentarem algumas situações como a elevada concorrência, 
falta de capital de giro próprio, vendas sazonais, ausência de um controle dos custos, 
estoques mal dimensionados, falta de critérios na análise dos clientes e no método de for-
mação do preço de venda, ou seja, são fatores que acabam contribuindo para o insucesso 
de muitas empresas desse porte.

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007), os fatores que mais causam a 
mortalidade das empresas estão relacionados à gestão financeira, com a falta de capital de 
giro ficando em primeiro lugar (42%) e problemas financeiros em terceiro lugar (21%), fe-
chando o pódio a falta de clientes em segundo lugar (25%). Dessa forma, fica caracterizada 
uma deficiência por parte dos empresários em saber conduzir a gestão financeira de seu 
negócio, o que afeta de maneira significativa os resultados das empresas. 

Conforme Garcia (2004), uma análise aprofundada da gestão financeira dentro da própria 
empresa, buscando compreender como ela é realizada, torna-se relevante e necessária, 
apesar da política tributária vigente, das críticas manifestas ao sistema econômico do país 
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e de muitas outras circunstâncias externas à empresa, haja vista os fatores financeiros 
serem apontados como os principais fatores responsáveis pela mortalidade das empresas.

Diante desse contexto, propõe-se a seguinte questão: Quais as práticas e os problemas 
de gestão fi nanceira nas micro e pequenas empresas do setor supermercadista de Mos-
soró-RN?

Assim, este estudo tem como objetivo geral analisar as práticas e os problemas de gestão 
financeira nas micro e pequenas empresas do setor supermercadista de Mossoró no Esta-
do do Rio Grande do Norte, traçando o perfil das empresas participantes e de seus gestores 
financeiros, identificando os instrumentos e técnicas de gestão financeira utilizados pelas 
empresas envolvidas e apontando os problemas gerenciais e financeiros enfrentados pelas 
empresas pesquisadas.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1. GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
As empresas classificadas como micro e de pequeno porte vêm cada vez mais ganhando 
espaço e importância no âmbito econômico e social, juntamente com seu crescimento 
evidente e contínuo. Terence (2002) afirma que essas empresas contribuem para o de-
senvolvimento econômico das nações, haja vista incitam a competição, produzem bens e 
serviços com mais eficiência, já que possuem estruturas enxutas, além de contribuir para 
as empresas de grande porte, ao exercer funções de suporte conectando os produtores 
aos clientes. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) também enfatiza a importância 
das pequenas empresas. Segundo a instituição 97,4% de unidades locais são de pequenas 
e médias empresas em geral; enquanto apenas 2,6% representam grandes empresas. Re-
presentam 54,6% do pessoal assalariado, 70% do total do pagamento dos salários e outras 
remunerações, sendo a média salarial de 2,4 salários mínimos. 

Verifica-se na gestão das pequenas empresas a não profissionalização da gestão finan-
ceira, administram intuitivamente, possuem conhecimentos tecnológicos, econômicos e 
sociais obsoletos, não possuem conhecimentos de técnicas de administração, concentram 
funções, decisões e poderes, baixo grau de formalidade, estrutura simples e flexível, redu-
zido grau de maturidade, escassez de recursos, não possuem poder de barganha quando 
da negociação com fornecedores, pequena participação no mercado, capital financiado 
basicamente pelo proprietário, além de que, muitas vezes, a pequena empresa é do tipo fa-
miliar, no qual os próprios membros da família ocupam cargos que exigem conhecimento 
e competência técnica, e nem sempre os ocupantes desses cargos possuem a qualificação 
necessária para o desempenho de suas funções. (LEONE, 1999; LONGENECKER; MOORE; 
PETTY, 1997; PINHEIRO, 1996; TAYLOR, 1999).

As pequenas empresas também possuem como característica serem administradas por um 
único dirigente proprietário, o que faz com que o processo de tomada de decisão ocorra 
com maior rapidez, conferindo uma maior flexibilidade a essa estrutura empresarial (CAS-
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SAROTO FILHO; PIRES, 1998). Terence (2002) também observa alguns fatores positivos 
nas MPE’s, como a flexibilidade, proximidade com clientes e fornecedores, funcionários 
mais dedicados e maior rapidez para modificar produtos e processos.

Barros e Modonesi (1993) consideram os problemas enfrentados pelas pequenas empre-
sas como internos e externos. Citam como problemas internos: centralização de decisões, 
estrutura organizacional não definida, limitada capacidade administrativa dos gerentes, de-
cisões tomadas com base na intuição, falta de planejamento financeiro, de controles de 
estoques e de controle de qualidade na aquisição de matéria-prima. Já como problemas 
externos mencionam a instabilidade e expansão dos mercados, exigências fiscais por parte 
dos órgãos governamentais e falta de um bom modelo de financiamento em longo prazo.

2.2. GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS
Os fatores determinantes para que uma empresa obtenha sucesso ou fracasso nos seus 
negócios passam fundamentalmente pela forma como ela conduz suas finanças. A com-
preensão dos princípios e fundamentos da administração financeira torna-se crucial para 
que haja boa gestão empresarial. Azevedo (2010) assevera que o setor financeiro de uma 
empresa é amplo e dinâmico, de maneira que deve ser administrada por meio de critérios 
profissionais. Afirma ainda que o grau de sucesso de uma empresa está diretamente rela-
cionado ao nível de qualificação de seus gestores financeiros, sendo este fator fundamental 
para o crescimento das micro e pequenas empresas. De acordo com Hoji (2003) as fun-
ções básicas da gestão financeira de uma empresa compreendem a tomada de decisões 
de investimento, decisões de financiamento, análise, planejamento e controle financeiro. 
Loddi (2008) comenta que o interesse despertado pelas pequenas empresas advém do 
reconhecimento de que estas são capazes de colaborarem num melhor desempenho da 
politica do Estado e num fortalecimento 

Estudo realizado por Kassai (1997) concluiu que são características dos pequenos empre-
sários o fato de terem começado a trabalhar cedo, são provenientes de famílias carentes, 
detêm conhecimentos técnicos relacionados ao negócio, mas não sobre ferramentas de 
gestão ou administração. Em função disso, enfrentam vários problemas na condução do 
negócio, como dificuldades na administração de pessoal, de produção, de compras e de 
capital de giro, sendo este último o mais difícil de contornar.

Estudo realizado pelo SEBRAE (2007) demonstra a taxa de mortalidade das pequenas em-
presas, sendo os números motivo de preocupação. Das empresas com até dois anos de 
constituição, 49,4% são encerradas, chegando a 56,4% em empresas de até três anos de 
funcionamento e 59,9% naquelas com até quatro anos de fundação. Na mesma pesquisa 
foram abordadas as causas para o encerramento destas empresas, sendo fatores finan-
ceiros os principais vilões desta constatação, com a falta de capital de giro ficando em 
primeiro lugar (42%) e problemas financeiros em terceiro lugar (21%), fechando o pódio a 
falta de clientes em segundo lugar (25%). 

Diante das evidentes diferenças entre as grandes empresas e as MPE’s, tanto no que diz 
respeito à capacidade de obter recursos junto aos mercados, bem como na maneira com 
que são conduzidas, Weston e Brighan (2000) avaliam a necessidade de modificar os prin-
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cípios financeiros e administrativos para a atuação das micro e pequenas empresas. Para os 
mesmos autores, a falta de histórico financeiro e de capacitação técnica dos gestores são 
fatores que contribuem para a insuficiência de recursos nas micro e pequenas empresas.

Observa-se, desta forma, a relevância da gestão financeira nas micro e pequenas empre-
sas, os benefícios que uma gestão financeira eficiente, pautada na adoção de ferramentas 
e técnicas, pode trazer para estas estruturas empresariais, sob o enfoque de continuidade 
das mesmas. Cardeal (2006) comenta que para alcançar sucesso na gestão financeira, 
os conhecimentos de planejamento, de administração do capital de giro e o uso de ferra-
mentas de controle de caixa precisam estar presentes na rotina diária dos gestores em-
presariais, contribuindo para a redução das altas taxas de mortalidade apresentadas pelas 
pesquisas mencionadas anteriormente.

3. METODOLOGIA
A tipologia de pesquisa adotada foi descritiva, haja vista que foram realizadas observa-
ções, registros e análises de fatos e fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, expondo 
características da população, em virtude de que a questão principal do estudo, consiste em 
analisar as práticas e os problemas de gestão financeira das empresas pesquisadas. Dessa 
forma, este tipo de pesquisa atende aos seus objetivos. A pesquisa também se caracteriza 
quanto aos meios de investigação, como pesquisa de campo, tendo em vista a investigação 
empírica junto aos gestores das empresas supermercadistas de micro e pequeno porte de 
Mossoró-RN. Quanto à natureza, a pesquisa tem caráter essencialmente quantitativo, pois 
se fez uso da quantificação tanto nas formas de coleta de informações, quanto no trata-
mento destas por meio de técnicas estatísticas.

O universo desta pesquisa constituiu-se das micro e pequenas empresas do ramo de su-
permercados do município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Na busca pelas 
informações da quantidade de empresas desse setor na região, segundo dados fornecidos 
pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN (2012) foram encon-
tradas 70 empresas classificadas como micro e de pequeno porte, de acordo com a clas-
sificação estabelecida pelo SEBRAE, o qual adota como critério o número de funcionários 
que a empresa possui em seu quadro de pessoal. Sendo assim, optou-se por fazer uso da 
pesquisa censitária.

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário estruturado. Foram 
utilizados 11 blocos de questões, aqui denominados de dimensões. Foi utilizada a escala de 
Likert de onze pontos (0 a 10) para todas as dimensões, exceto para a primeira (Perfil), que 
foi de múltipla escolha, em um roteiro elaborado previamente, com perguntas fechadas, 
aplicado aos responsáveis pela gestão financeira das empresas estudadas.

Os dados foram coletados em visitas a cada uma das empresas supermercadistas en-
volvidas na pesquisa, quando se aplicou o questionário junto ao responsável pela gestão 
financeira, sendo então tabulados em planilhas eletrônicas, a fim de agrupar as respostas a 
partir de cada dimensão. Foi utilizada basicamente a estatística descritiva para o tratamento 
dos dados, com a distribuição de frequências, medidas de posição ou de tendência central 
(média, moda, mediana) e medida de dispersão (desvio padrão). Utilizou-se também a Cor-
relação de Spearman (ρ) com o intuito de verificar possíveis relações existentes entre vari-



130

Ano 5, nº 1, ago.2015 / jan.2016 - ISSN 2236-8760

áveis e dimensões. A literatura sugere que há uma correlação forte quando seu coeficiente 
é maior do que 0,7 ou menor que -0,7. Para esta pesquisa, foi adotado esse critério, bem 
como um nível de significância de 0,05 ou 5% (margem de confiança de 95%). Utilizou-se 
como ferramenta para calcular o coeficiente de correlação de Spearman bem como o teste 
de significância o software Statistical Packet for Social Sciences (SPSS) versão 19.0.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

4.1. PERFIL
Para traçar o perfil das empresas participantes e de seus gestores financeiros questio-
naram-se seis itens: tempo de funcionamento da empresa, quantidade de funcionários, 
faturamento anual médio, o responsável pela gestão financeira e seu grau de escolaridade, 
além de sua experiência profissional na área financeira. 

O tempo de funcionamento das empresas pesquisadas demonstra que quase todas (85,9%) 
já ultrapassaram o tempo crítico dos primeiros anos de vida, sendo que as demais (14,1%) 
têm pelo menos quatro anos de vida. Com relação ao número de funcionários, os resulta-
dos apontam uma predominância considerável de microempresas (85,9%), ficando as de 
pequeno porte com uma pequena fatia de 14,1%. 85,9% das empresas têm um faturamen-
to anual médio de até 244 mil reais, sendo que 52,8% destes faturam menos de 100 mil 
reais por ano.

Quando questionados sobre quem era o responsável pela gestão financeira da empresa, 
apenas 3,1% responderam que era um dos sócios que possuía capacitação em gestão 
financeira, sendo que a grande parcela ficou com a opção “Outro” (87,5%), no qual todos 
que responderam dessa forma têm a gestão financeira sob a responsabilidade do próprio 
proprietário da empresa. Os demais respondentes (9,4%) possuem um escritório terceiri-
zado cuidando de suas finanças. 

O grau de escolaridade da figura responsável pela gestão financeira também denota ca-
rências em sua formação acadêmica. O maior nível de formação encontrado foi o ensino 
superior completo, no qual apenas um respondente (1,6%) possui um curso de graduação 
completo (graduação em administração). A predominância é o ensino médio completo 
(56,2%), seguido do ensino fundamental completo, com um percentual considerável de 
37,5%, e ensino fundamental incompleto com 4,7%. 

A última variável analisada na dimensão perfil foi a experiência profissional dos respon-
dentes na área de finanças. Assim como na primeira variável desta dimensão (tempo de 
funcionamento), e até pelo fato destas duas dimensões estarem intimamente ligadas, os 
resultados apontam para uma quase totalidade das respostas (93,8%) de experiência pro-
fissional na área financeira maior que cinco anos, estando os demais respondentes (6,2%) 
logo atrás, com experiência de 3 a 5 anos.
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4.2. ORGANIZAÇÃO E CONTROLE
A dimensão denominada “Organização e Controle” buscou averiguar entre as empresas 
pesquisadas como estas se organizam internamente com relação às suas finanças, bem 
como se utilizam algumas ferramentas de controle, como o controle de estoques e do 
patrimônio imobilizado. Questionou-se primeiramente acerca do controle do patrimônio 
imobilizado ou permanente da empresa. Os resultados apontaram para uma concordância 
parcial entre a maioria dos pesquisados, com predominância de resposta entre as opções 
6 e 8 (76,6%). Do total dos respondentes, 87,5% concordaram com a afirmativa, o que 
demonstra que as empresas estão acompanhando bem o seu patrimônio imobilizado.

Com relação ao controle de estoques, objeto do segundo questionamento da dimensão em 
discussão, o resultado apresentou-se similar ao primeiro, no qual novamente houve uma 
predominância de respostas entre as opções 6 e 8 (68,8%), sendo que 76,6% concordaram 
com a afirmativa, indicando uma preocupação das empresas também com seus estoques.

Os outros dois questionamentos acerca da dimensão “Organização e controle” também 
tiveram respostas semelhantes, porém no outro extremo de concordância. Enquanto as 
variáveis de controle apresentaram níveis de concordância, as relacionadas com a orga-
nização mostraram-se ser tendentes à total discordância, evidenciando a fragilidade das 
MPE’s nesse quesito. Quando questionados sobre o grau de utilização de procedimentos 
internos relacionados a finanças, mais especificamente se existem fluxogramas financei-
ros em suas empresas, o nível de discordância atingiu o percentual de 81,3%, sendo que 
29,7% discordam totalmente dessa afirmativa. Apenas 9,4% disseram ter algum tipo de 
fluxograma financeiro. Já com relação à existência de relatórios financeiros como forma 
de auxílio no processo de tomada de decisão, 87,5% discordaram de alguma forma dessa 
afirmativa, sendo a resposta mais contundente a opção zero, com 26,6%. Essa dificuldade 
em utilizar esses relatórios pode ser uma justificativa para a não utilização dessa ferramen-
ta nas empresas pesquisadas nesse estudo. Outra explicação para esse fato seria o baixo 
nível de escolaridade dos responsáveis pela gestão financeira das empresas, que em sua 
maioria são os próprios proprietários, desprovidos de qualificação e de capacitação para 
gerenciar suas finanças, conforme já discutido na primeira dimensão.

4.3. ANÁLISE DE CAPITAL DE GIRO
Para a dimensão que trata da análise do capital de giro das empresas, também foram 
propostas quatro questões, que versam sobre o fluxo de caixa (contas a pagar e contas a 
receber) e prazos para pagamento e recebimento de contas. As afirmativas que envolvem 
fluxo de caixa, nas quais foram questionados sobre o conhecimento dos gestores de suas 
contas a pagar e a receber, apresentaram resultados bem semelhantes. A maioria dos res-
pondentes concordaram com estas duas questões. A variável “Contas a Pagar” obteve um 
grau de concordância de 92,2%, enquanto a variável “Contas a Receber” recebeu 96,9% de 
concordância. Ambas tiveram como maioria de resposta a opção 8.

As questões seguintes desta dimensão, envolvendo prazos médios de pagamento e de 
recebimento de contas, também demonstraram níveis de concordância aceitáveis. A pre-
dominância de respostas para a variável “Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores” foi 
a opção 8, com 32,8% dos respondentes, com o grau de concordância atingindo a marca 
de 93,8%. Já a variável “Prazo Médio de Recebimento de Clientes” teve a opção 7 como 



132

Ano 5, nº 1, ago.2015 / jan.2016 - ISSN 2236-8760

maioria (29,7%), sendo concordada por 92,2% das empresas. Apenas dois respondentes 
discordaram de alguma forma, tanto da questão 3.3 como da questão 3.4. Pode-se con-
cluir, então, que a análise de capital de giro foi avaliada com níveis de concordância pela 
maioria das empresas pesquisadas.

4.4. ANÁLISE DE CRÉDITO
A dimensão “Análise de Crédito” objetivou basicamente estudar de que forma a política de 
crédito das empresas é gerenciada, que tipo de informações do cliente elas buscam antes 
de conceder crédito, como elas se relacionam com os seus bancos e se elas conhecem 
o seu poder de pagamento. Inicialmente buscou-se conhecer o potencial de pagamento 
das empresas, tendo como predominância de respostas a opção 8, com 46,9%. O grau de 
concordância atingiu a marca dos 98,4%. Apenas um respondente não conhece sua capa-
cidade de pagamento, o que significa um grave problema gerencial. No que diz respeito ao 
relacionamento das empresas com os representantes bancários, todos os respondentes 
afirmaram possuir uma ótima relação entre eles, com predominância da opção 8 (31,3%).

As questões seguintes sobre análise de crédito, investigaram os critérios adotados pelas 
empresas para a concessão de crédito a seus clientes. Os resultados apontaram que a 
maioria (82,8%) adota uma política subjetiva de concessão de crédito, baseada principal-
mente no feeling e na confiança que têm nos seus clientes, com predominância da opção 7, 
com 35,9% dos respondentes. Aqueles que discordam dessa afirmativa (14,1%) utilizam 
algum critério para conceder crédito e não apenas baseado na subjetividade. Esse resulta-
do evidencia mais uma vez o despreparo dos pequenos empresários na condução de seus 
negócios. Dentre as opções disponíveis de resposta quanto aos critérios e tipo de infor-
mações utilizadas pelas empresas na análise de concessão de crédito, as repostas foram 
bem heterogêneas, sendo as mais utilizadas, nesta ordem: histórico do cliente com nos-
sa empresa (14,1%), consultas a empresas de proteção ao crédito (14,1%), histórico do 
cliente com o mercado (14,1%), renda do cliente (14,1%), software computacional (9,4%) 
e informações pessoais, como idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade (4,7%).

4.5. ANÁLISE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
Esta dimensão buscou averiguar o conhecimento por parte das empresas acerca dos cus-
tos de seus produtos, bem como quais critérios utilizam para estabelecer seus preços de 
venda.

Os resultados das duas primeiras questões, que tratam sobre o conhecimento real dos 
custos de cada um dos produtos das empresas e dos produtos cujos custos estão além 
de suas possibilidades, apresentaram graus de concordância em sua maioria, com 93,8% 
de concordância para a primeira questão e 78,1% para a segunda. A predominância de 
resposta foi a opção 7 (45,3%) e 6 (40,6%), respectivamente. Apesar de concordarem 
com tais afirmativas, pode-se afirmar que as empresas não conhecem completamente os 
custos de todos os seus produtos e nem se estes estão custando mais do que deveriam de 
maneira segura, mas sim que há apenas um conhecimento superficial, haja vista as medi-
das de tendência central estarem situadas mais próximas a uma situação de neutralidade 
do que de plena concordância. De qualquer forma, não se pode afirmar que as empresas 
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estão mal avaliadas nesse quesito, mas sim que precisam se aprofundar nas análises dos 
custos reais de todos os seus produtos.

Ao analisar as questões seguintes, que versam sobre critérios e métodos que as empresas 
utilizam para precificar seus produtos, percebe-se uma tendência em haver desprezo dos 
custos diretos e indiretos associados aos produtos no estabelecimento de seus preços. 
Apenas 23,4% das empresas levam em consideração esses fatores para precificar seus 
produtos, sendo rejeitado por 56,3% dos respondentes. A predominância de resposta ficou 
com a opção neutra, com 20,3%. Ou seja, houve uma heterogeneidade de respostas, no 
qual apenas a opção 10, de total concordância, não foi mencionada.

Houve uma tendência de determinação do método de apreçamento baseado nos preços da 
concorrência, sendo que o método do mark-up também foi aceito pela maioria, conforme 
resultados das questões 5.4 e 5.5. Vale salientar que as duas técnicas podem ser men-
cionadas por uma mesma empresa. 93,8% dos pesquisados afirmaram que estabelece o 
preço de seus produtos com base nos preços de seus concorrentes, sendo a técnica do 
mark-up utilizada por 53,1% dos respondentes.

4.6. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
Foram propostos também questionamentos sobre planejamento financeiro, com previsão 
de orçamento em suas etapas, bem como controle e ajustes dos resultados obtidos. Os re-
sultados demonstram total convergência com a literatura das micro e pequenas empresas 
e quase unanimidade com as pesquisas encontradas, qual seja, a falta de planejamento e 
acompanhamento dos resultados obtidos por parte dos micro e pequenos empreendimen-
tos. Com raras exceções (7,8%), o planejamento financeiro foi tido como uma ferramenta 
desprezada pela maioria dos respondentes (87,5%), com as opções de resposta predo-
minando na faixa de 0 a 1, ou seja, de total discordância nesse aspecto. A consequência 
das respostas para a primeira questão desta dimensão reflete nas demais, tendo em vista 
que há um encadeamento lógico entre elas, de maneira que, se uma empresa não faz pla-
nejamento financeiro, consequentemente não haverá previsão de orçamento para as eta-
pas do planejamento e nem acompanhamento e controle do mesmo. Dessa forma, houve 
uma tendência de discordância também para as demais questões desta dimensão. Quando 
questionados se definiam um orçamento para todas as etapas e itens do planejamento, 
houve também 87,5% de discordância, sendo que a opção zero foi mais presente neste 
questionamento do que no primeiro, com 54,7%. Quanto ao monitoramento do planeja-
mento financeiro, o índice de discordância atingiu a marca dos 90,6% e no último ques-
tionamento, que abordou se a empresa compara as previsões do planejamento financeiro 
com os resultados reais obtidos, houve 89,1% de respostas discordantes. Em todas as 
questões a fatia de concordância ficou com apenas 7,8%.

4.7. AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
E FINANCIAMENTOS
A dimensão 7 abordou questões relativas aos investimentos que as empresas realizam, no 
sentido de medir o quanto elas avaliam a atratividade dos projetos, as fontes de financia-
mento para tais, bem como a futura necessidade de capital de giro durante a execução dos 
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mesmos. Há semelhança nas respostas entre esta dimensão e a que tratou sobre plane-
jamento, qual seja, predominância de discordância nos três questionamentos propostos, 
apesar da diferença entre aqueles que concordam e os que discordam ser um pouco me-
nor nesta dimensão do que na anterior. Isso indica que as empresas fazem investimentos 
sem qualquer embasamento que lhes dê alguma segurança, dando um verdadeiro “tiro no 
escuro”. O fato delas não fazerem um levantamento de quais projetos são mais atrativos, 
de ignorarem as possibilidades de financiamento para os projetos escolhidos e de não se 
planejarem para os executarem torna estas empresas mais vulneráveis, sujeitando-se a 
acatar as condições impostas pelos grandes fornecedores e clientes.

4.8. RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Três questões foram propostas para esta dimensão: margem de contribuição, economia de 
escala e gargalos financeiros.

As empresas demonstraram ter um bom conhecimento da margem de contribuição de 
seus produtos, o que nada mais fazem do que o dever de casa. A margem de contribuição 
deveria ser de conhecimento dos gestores de todas as empresas, haja vista as importantes 
informações que ela oferece, isto é, o valor destinado a cobrir os custos fixos, após dedu-
zidos os custos variáveis, e o percentual do lucro desejado sobre cada produto. Mesmo 
assim, houve que discordasse dessa afirmativa: três respondentes (4,7%) desconhecem, 
ainda que parcialmente, a margem de contribuição dos seus produtos. Houve predominân-
cia de resposta para a opção 7 (32,8%) e um nível de concordância de 87,5%. Com relação 
ao item que aborda o ganho de escala, apenas um gestor respondeu que pouco o utiliza, 
discordando parcialmente, desperdiçando grandes oportunidades de reduzir seus custos e 
elevar seus lucros. O nível de concordância beirou à totalidade (96,9%), o que significa que 
as empresas estão sabendo tirar proveito nesse quesito. A última questão desta dimensão 
mediu o conhecimento das empresas acerca dos seus gargalos financeiros. Novamente 
houve supremacia de resposta para níveis de concordância: 92,2% dos respondentes afir-
maram saber onde estão os “pepinos” financeiros. Apenas 3,1% os desconhecem. O fato 
de conhecerem seus gargalos financeiros seria uma maravilha se isto fosse acompanhado 
de soluções para os mesmos. Conhecer estes problemas não significa necessariamente 
que eles não existem ou que nada deve ser feito para minimizá-los. Veremos mais adiante 
os resultados para a dimensão “Problemas Financeiros”, mas já foi visto em outras dimen-
sões que em vários fatores as empresas poderiam ter se saído melhor.

4.9. DEMONSTRATIVOS, 
INDICADORES E MÉTODOS
O objetivo desta dimensão é averiguar o grau de utilização por parte das empresas acerca 
de alguns instrumentos financeiros e gerenciais, os quais podem ser classificados em 
quatro categorias: demonstrativos financeiros, indicadores econômico-financeiros, giro de 
vendas e técnicas de análise de investimentos.

Com exceção dos demonstrativos financeiros, foi encontrado que raramente as empre-
sas utilizam os demais instrumentos estudados. Com relação à primeira categoria desta 
dimensão, justificado até por força da Lei n° 11.638/07, que exige que todas as empresas 
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apresentem ao final de cada exercício social alguns demonstrativos financeiros, os respon-
dentes demonstram um nível de total utilização, seja em maior ou em menor escala, para as 
seguintes demonstrações: Balancete, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado 
do Exercício (DRE). Com relação ao Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC), apesar de 
também ser exigência da lei supramencionada, três respondentes (4,7%) afirmaram que 
quase nunca ou pouco utilizam este demonstrativo. Apesar de afirmarem que utilizam tais 
ferramentas, a tendência é que estes demonstrativos sejam elaborados apenas para aten-
der exigências legais e fiscais, conforme apresenta o resultado do estudo de Silva (2010). 
Este autor encontrou em sua pesquisa que a maioria dos gestores das micro e pequenas 
empresas pesquisadas não recebem nenhuma das demonstrações contábeis estudadas. 
Ou seja, elas são elaboradas, mas não são entregues aos proprietários.

Os indicadores econômico-financeiros são praticamente inutilizados por quase todas as 
empresas estudadas, com predominância de resposta para a opção zero (nunca utilizamos) 
em todas as variáveis desta categoria (índices de atividade, de rentabilidade, de liquidez e 
de endividamento). Isso significa que estas empresas podem estar desperdiçando ótimas 
oportunidades de conhecerem melhor sua realidade econômico-financeira, reduzindo ain-
da mais sua competitividade no mercado em que atuam.

Outros métodos verificados neste estudo foram os ciclos operacional e financeiro e o ponto 
de equilíbrio. Em todos os casos houve forte percentual de inutilização em praticamente 
todas as empresas. Novamente a predominância de respostas ficou com a opção zero nas 
três variáveis. O ciclo operacional é ignorado por 90,6% das empresas, bem como o ciclo 
financeiro. Já o ponto de equilíbrio apresentou nenhuma adesão dos respondentes. Mais 
uma vez vale ressalta-se a importância de tais instrumentos gerenciais.

O último grupo de variáveis desta dimensão analisa o grau de utilização das técnicas de 
análise de investimentos. As opções apresentadas foram: Payback, Valor Presente Líquido 
(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Índice de Lucratividade (IL). O resultado segue a 
mesma tendência das duas categorias anteriores. Nenhuma das empresas afirmou que 
utiliza o Payback como forma de analisar seus investimentos. Para as técnicas VPL e IL 
houve uma empresa que afirmou utilizá-las e para a TIR um gestor respondeu neutro e os 
demais que não utilizam. Aliás, como evidenciado na dimensão “Avaliação de Investimen-
tos e Financiamentos”, as empresas realizam investimentos sem qualquer embasamento 
técnico que lhes dê alguma margem de segurança. Predominou novamente a opção zero 
nas quatro opções, com mais de 80% em todas elas.

Os resultados desta dimensão escancararam ainda mais as fragilidades das micro e peque-
nas empresas. Deixar de utilizar ferramentas úteis como as que foram abordadas pode sig-
nificar inoperância e perdas irreparáveis para as mesmas. Elaborar alguns demonstrativos 
contábeis está significando para elas apenas cumprir exigências legais e fiscais, quando 
muitas informações e relatórios válidos poderiam ser extraídos desses documentos.

4.10. RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
A importância que as informações contábeis e financeiras têm para as micro e pequenas 
empresas estudadas também foi objeto de análise. Foram propostas três questões acerca 
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da relevância destas informações para: elaborar relatórios gerenciais, formular estratégias 
e tomar decisões. 

O que se pode observar é uma negligência dos gestores para com as informações geradas 
pela contabilidade nos três aspectos estudados, como por exemplo, suas demonstrações 
contábeis. Em harmonia com a questão abordada na segunda dimensão, a primeira ques-
tão desta dimensão perguntou se as empresas elaboram relatórios gerenciais a partir das 
informações fornecidas pela contabilidade. E as respostas foram tendenciadas para altos 
níveis de discordância, com 93,8%. A predominância das respostas ficou com a opção 
zero (48,4%), confirmando a tendência verificada anteriormente. Apenas dois responden-
tes (3,1%) afirmaram confeccionar tais relatórios.

Questionados se levam em conta as informações contábeis e financeiras para formular 
suas estratégias, a maioria dos respondentes optou pela opção zero (51,6%), com 82,8% 
de índice de discordância. 10,9% dos gestores concordaram parcialmente com esse que-
sito. Esse é outro aspecto que demonstra as limitações evidenciadas na gestão das micro 
e pequenas empresas. Questões estratégicas como definição de preço do produto, gestão 
de custos, lançamento de novos produtos e nichos de exploração do mercado tornam-se 
desprovidas de informações essenciais ou impossibilitadas de serem analisadas coeren-
temente com a realidade das empresas. Por fim, foi verificado se os gestores levam em 
consideração as informações contábeis e financeiras para tomar decisões. E a tendência 
se repetiu. Com 51,6% de respostas, a opção zero foi novamente a predominante, sendo o 
grau de discordância o percentual de 79,7%. Nesse quesito o nível de concordância foi um 
pouco maior do que as anteriores, com 15,6% de respostas.

4.11. PROBLEMAS GERENCIAIS E FINANCEIROS
A última dimensão proposta neste estudo aborda os principais problemas enfrentados pe-
las micro e pequenas empresas no âmbito gerencial e financeiro. As empresas afirmaram 
em sua maioria (78,1%) que não enfrentam problemas com relação a restrições de crédito 
no mercado. Apenas 20,3% possuem problemas nesse aspecto. Esse resultado pode ser 
fruto do bom relacionamento que os gestores possuem com os estabelecimentos bancá-
rios, como foi mostrado na dimensão “Análise de Crédito”. Para o SEBRAE (2007) esta 
variável é considerada o quinto fator mais causador da mortalidade das empresas no país, 
com 14% de ocorrência. A carga tributária não foi considerada elevada pela maioria dos 
respondentes, apesar de haver um equilíbrio maior de respostas nesse quesito. 57,8% 
afirmaram não enfrentar esse tipo de problema, enquanto 34,4% disseram que sim. 7,8% 
ficaram indecisos e responderam neutro (opção 5).

Com exceção desses dois primeiros problemas abordados, os demais foram considerados 
como existentes nas empresas pesquisadas. Problemas relacionados à falta de capital de 
giro obteve um índice de concordância no percentual de 64,1%. Esse resultado converge 
com o do SEBRAE (2007), no qual esse foi considerado o fator que mais causa o fecha-
mento das empresas, com 42% de ocorrência devido a esse problema. Isso demonstra a 
fragilidade de aporte financeiro dessas estruturas empresariais. A conjuntura econômica 
também tem prejudicado essas empresas. 62,5% concordam que enfrentam também esse 
tipo de problema.
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A elevada concorrência foi de longe o problema que obteve o maior grau de concordância, 
com 98,4%. Apenas um respondente ficou com a opção neutra (5). De fato este é um 
problema com o qual as empresas precisam saber administrar. Além do grande número 
de micro e pequenos empreendimentos desse setor no município estudado, ainda existe a 
força dos médios e grandes estabelecimentos que fazem frente a essas empresas. Foram 
ainda consideradas como problemas enfrentados pelas empresas as variáveis “Falta de 
organização”, com 64,1% de concordância e “Falta de conhecimentos técnico-gerenciais 
para conduzir o negócio” (54,7%). Este é um retrato fiel da realidade das micro e pequenas 
organizações, como já discutido em vários pontos desta pesquisa.

Fazendo uma listagem em ordem dos problemas gerenciais e financeiros mais citados 
pelas empresas, teremos o seguinte: 1) elevada concorrência (98,4%); 2) falta de capital 
de giro (64,1%); 3) falta de organização (64,1%); 4) conjuntura econômica (62,5%); 5) 
falta de conhecimentos técnico-gerenciais (54,7%); 6) carga tributária elevada (34,4%) e 
7) dificuldades/restrições de crédito no mercado (20,3%).

4.12. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS
Ainda foram levantadas algumas hipóteses de correlação entre variáveis, com o intuito 
de verificar se há relação significativa entre elas. O índice de confiança adotado para esta 
pesquisa é de 95%, ou seja, para que uma correlação seja aceita como confiável, é ne-
cessário que ela possua um índice de significância menor que 0,05 ou 5%. Além disso, o 
coeficiente de Correlação de Spearman precisará ser maior do que 0,7 ou menor do que 
-0,7 para ser considerado como estatisticamente forte ou significativo, conforme critério 
adotado nesta pesquisa.

O que se pôde perceber é que a falta de planejamento, a ausência de relatórios gerenciais e 
a desconsideração das informações contábeis e financeiras tanto para formular estratégias 
como para tomar decisões refletem especialmente em problemas internos ou inerentes às 
empresas, como a falta de capital de giro e falta de organização, cujos coeficientes foram 
os mais próximos de uma forte correlação e com níveis de confiança aceitáveis. Com ex-
ceção da variável “Falta de Conhecimentos Técnico-Gerenciais”, os demais problemas ana-
lisados (restrições de crédito no mercado, carga tributária elevada, conjuntura econômica 
e concorrência) são externos às organizações, fora do seu alcance e controle, o que pode 
explicar a fraca correlação existente entre elas. Isto significa que falhas gerenciais como 
as que foram abordadas nesta dimensão refletem em problemas internos à organização, 
sobre os quais ela detém controle e podem ser gerenciados, como falta de organização, 
falta de capital de giro e falta de conhecimentos técnico-gerenciais para conduzir o negó-
cio, sendo que os demais problemas sugeridos são externos às empresas, não podendo 
por elas serem controlados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo em questão propôs uma discussão acerca das práticas e problemas de gestão finan-
ceira nas micro e pequenas empresas do setor supermercadista do município de Mossoró/RN.
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Dentre os principais achados, detectou-se que as empresas possuem um razoável controle 
de seu patrimônio imobilizado e de seus estoques, porém deixam a desejar em questões 
de organização, como inexistência de fluxogramas de procedimentos financeiros e de rela-
tórios para tomada de decisão. Demonstraram conhecer o valor e os vencimentos de suas 
contas a pagar e a receber, bem como os prazos médios de pagamento e de recebimento, 
que são consideradas ferramentas básicas de controle, e nada mais é do que obrigação as 
empresas deterem tal conhecimento. Ainda assim, houve quem demonstrasse desconhe-
cimento de tais ferramentas. 

Detectou-se que as empresas pesquisadas praticamente inutilizam informações e critérios 
objetivos a fim de conceder crédito a seus clientes, adotando como “método” apenas a 
confiança nos mesmos e o seu feeling empresarial, ou seja, meios subjetivos de política 
de concessão de crédito. As empresas demonstraram conhecer, ainda que parcial ou ra-
zoavelmente, o custo de cada um de seus produtos e quando ele está custando além de 
suas possibilidades. O preço destes, no entanto, é determinado, em sua maioria, com base 
nos preços da concorrência e, em menor escala, aplicando-se uma margem fixa sobre as 
vendas (mark-up), sendo os custos diretos e indiretos, ainda que sejam conhecidos, des-
considerados pela maioria quando do estabelecimento do preço dos produtos. Além disso, 
não elaboram um planejamento e orçamento financeiro e não existe um controle sobre os 
mesmos, fato que é característico das MPE’s, conforme descrito na literatura. Realizam 
investimentos desprovidos de qualquer estudo acerca da atratividade dos mesmos e não 
avaliam as possibilidades de financiamento para os projetos escolhidos.

Os resultados também apontaram que as empresas elaboram demonstrativos contábeis 
básicos, como Balancete, Balanço Patrimonial, DRE e DFC, justificados até por força legal, 
porém desprezam ferramentas que poderiam ser bastante úteis para um melhor conhe-
cimento de sua realidade econômico-financeira, como os indicadores financeiros, ciclos 
operacional e financeiro, ponto de equilíbrio e técnicas de análise de investimentos. As em-
presas demonstraram ainda indiferença às informações contábeis e financeiras, no sentido 
de desprezá-las quando da elaboração de relatórios gerenciais (para aquelas que raramente 
os fazem), da formulação de estratégias e da tomada de decisões.

O problema mais evidente pelas empresas pesquisadas foi a elevada concorrência (98,4% 
de concordância), seguido de falta de capital de giro (64,1%), falta de organização (64,1%), 
Por fim, foram testadas algumas possibilidades de correlação de variáveis. O que se pôde 
notar é que falhas gerenciais em alguns aspectos, tais como falta de planejamento financei-
ro, ausência de relatórios gerenciais, formulação de estratégias e tomada de decisões des-
providas de informações contábeis e financeiras, e ainda falta de estudo das possibilidades 
de investimento e financiamento dos projetos refletem principalmente em problemas ine-
rentes ou internos às empresas, os quais elas detêm  controle e podem ser administrados, 
como “falta de organização”, “falta de capital de giro” e “falta de conhecimentos técnico-
-gerenciais para conduzir o negócio”, sendo os demais problemas sugeridos (“dificuldades 
de crédito no mercado”, “elevada carga tributária”, “conjuntura econômica” e “elevada 
concorrência”) externos às empresas, impossibilitando-as de controlá-los.

Esta pesquisa revelou as práticas e os problemas de gestão financeira nas micro e peque-
nas empresas do setor supermercadista de Mossoró/RN, trazendo informações acerca do 
panorama financeiro destas estruturas empresariais, colaborando para o enriquecimento 
da literatura de gestão financeira. Além disso, pode contribuir para a adoção de uma nova 
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postura dos seus gestores, encarando a contabilidade não apenas de uma visão legalista, 
mas principalmente de uma visão estratégica, com vistas a um melhor planejamento, orga-
nização e controle de suas finanças. As conclusões desta pesquisa limitam-se às micro e 
pequenas empresas do setor supermercadista do município de Mossoró/RN. Como forma 
de sugestão aos pesquisadores, pode-se replicar esse instrumento em outros contextos, 
como por exemplo, em micro e pequenas indústrias da região, a fim de se confrontar os 
resultados, ou ainda em outras regiões do estado ou até mesmo em todo ele, com o intuito 
de investigar a validade dos achados. Recomenda-se ainda, em pesquisas futuras, ampliar 
o estudo das práticas e problemas de gestão financeira em micro e pequenas empresas 
para as empresas de médio e grande porte, com o intuito de realizar um comparativo, bus-
cando identificar as similaridades e diferenças entre elas.
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo buscar entender como funciona a gestão de caixa 
do Arranjo Produtivo Local de fruticultura no Vale do São Francisco. Inicialmente foi utilizada a 
análise descritiva dos dados para descrever e sumariar os dados que representam o conjunto 
da amostra. Em seguida foram realizadas análises inferenciais não paramétricas com o intuito 
de verificar possíveis associações entre o nível de conhecimento, o grau de importância e o uso 
das informações para cada uma das dimensões estudadas: gestão de custos e formação do pre-
ço de venda, gestão de caixa e gestão do risco operacional. Em seguida utilizou-se regressão, 
no intuito de buscar relações estatisticamente significativas entre as finalidades de: análise de 
desempenho, tomada de decisão, vantagem competitiva e controle organizacional com a variá-
vel - gestão de caixa. Quanto a gestão de caixa especificamente, os respondentes apontaram 
uma grande importância dessa gestão, afirmando ser algo planejado e administrado diariamente. 
Contudo, nenhum respondente observa a gestão de caixa no longo prazo, o que aponta para o 
pouco conhecimento sobre o assunto e permite concluir que a gestão de caixa praticada pelos 
respondentes é focada unicamente no curto prazo. Sobre a relação entre gestão de caixa e to-
mada de decisão, as variáveis processo decisório com a finalidade de análise de desempenho 
e processo decisório com a finalidade de tomada de decisão se mostraram significativas, signifi-
cando que se o gestor utilizar a análise de desempenho como finalidade no processo decisório, 
maior a probabilidade de o mesmo utilizar a gestão de caixa.

Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Gestão de Caixa. Fruticultura.
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CASH MANAGEMENT IN CLUSTER: AN EXPLORATORY 
STUDY IN THE SECTOR OF FRUITCULTURE

ABSTRACT: This study aimed to seek to understand how funcionate the cash management on 
fruticultura’s cluster box in the São Francisco Valley. Initially, the descriptive data analysis to des-
cribe and summarize the data representing the whole sample was used. Then was used nonpara-
metric inferential analyzes in order to verify possible associations between the level of knowledge, 
the degree of importance and use of the information. Then we used regression in order to get 
statistically significant relationships between purposes: performance analysis, decision making, 
competitive advantage and organizational control with variable - cash management. About cash 
management specifically, respondents saw great importance of this management, claiming to 
be something planned and administered daily. However, no respondents observed cash mana-
gement in the long term, pointing to the lack of knowledge on the subject and to suggest that 
the cash management practiced by the respondents is solely focused on the short term. On the 
relationship between cash management and decision- making process variables for the purpose 
of performance analysis and decision making for the purpose of decision making were statistically 
significant, meaning that managers use performance analysis in order to the decision making, 
higher the probability of using the same cash management.

Keywords: Cluster. Cash Management. Fruitculture.

1. INTRODUÇÃO
Arranjo Produtivo Local (APL), segundo o MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (2008) são grupos territoriais de agentes econômicos, políticos e 
sociais que possuem os seus objetivos voltados para um segmento de atividade econômi-
ca, envolvendo interações entre as entidades relacionadas. Estas podem ser fornecedoras, 
produtoras, de bens e serviços, ou comercializadoras e, envolvem uma cadeia de interes-
sados no ramo de atividade econômica estabelecido.

De acordo com Mesquita (2006), o agronegócio, apresenta-se como um setor econômico 
estratégico para o país, com crescente participação nos vários indicadores econômicos, 
como PIB e emprego. O agronegócio responde por parte da responsabilidade sobre a bus-
ca do crescimento sustentado da economia brasileira.

Um ponto relevante para as organizações é a geração de caixa, pois, sem liquidez dis-
ponível bem como capital de giro, a empresa estará sujeita a problemas financeiros, que 
inclusive podem acarretar na descontinuidade da entidade.

De acordo com Gitman (1997), o planejamento de caixa é elemento essencial na empresa, 
pois, sem ele não se saberá quando haverá caixa suficiente para sustentar as operações ou 
quando se necessitará de financiamentos bancários. 

Tratando-se de gestão de caixa, este não é um fator importante apenas para as empresas 
de pequeno porte, pois, esta prática deve ser utilizada por todas as organizações. Entretan-
to, quando se trata de pequenas empresas a gestão de caixa pode ocorrer de forma mais 
simples pela utilização de planilhas.

O Estado de Pernambuco destaca-se por possuir diversos Arranjos Produtivos Locais. 
Dentre eles encontram-se o voltado para o mercado de fruticultura, localizado no Vale do 
São Francisco, o qual, pelo seu grau de importância para o Estado de Pernambuco, será o 
objeto de estudo desta pesquisa. 
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Diante disso, para se obter explicações para entender o que está ocorrendo neste pólo, é 
preciso aprofundar o estudo em diversas áreas do conhecimento, assim, o objetivo dessa 
pesquisa é buscar entender de que forma e como funciona a Gestão de Caixa do Arranjo 
Produtivo Local de fruticultura no Vale do São Francisco.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção está dividida em dois tópicos. No primeiro será abordado à temática que versa 
sobre APL de maneira geral, e especificamente o de fruticultura do Vale do São Francisco. 
Na seqüência será abordado a gestão de caixa, tema de interesse dessa pesquisa.

2.1. ARRANJO PRODUTIVO LOCAL
O conceito de Arranjo Produtivo Local (APL) remonta ao final do século XIX quando Mar-
shall utilizou o termo factory farms, a conceituação desse termo é similar ao que hoje 
conhecemos por APL, com uma interação de diversos atores em benefício de uma ativida-
de econômica comum, todos os envolvidos podem ser beneficiados. Os APLs, conforme 
Noronha e Turchi (2005) são considerados a tradução do termo em inglês – clusters.

Conforme Kukalis (2010) ao longo das duas últimas décadas, geógrafos e economistas, 
redescobriram ou reinventaram Marshall com o conceito de cluster. Como exemplos citam 
os trabalhos de Krugman (1991); Rosenfeld, (1997) e Porter (1998). Corroborando com 
esta assertiva, (ZEN, 2010, p. 48) relata que “as definições e as abordag ens teóricas para 
as aglomerações são diversas. Dentre estas diferentes denominações, cluster é, possivel-
mente, a denominação mais difundida na literatura”.

Para Porter (1998), clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições in-
ter-relacionadas em uma determinada área que englobam uma série de indústrias ligadas e 
outras entidades importante  s para a competição. Elas incluem, por exemplo, fornecedores 
de insumos especializados, como componentes, máquinas, e serviços, e os fornecedores 
de infra-estrutura especializada.

2.1.1. Arranjo Produtivo Local de Fruticultura do Vale do São Francisco

De acordo com Maciel (2011) a atividade de fruticultura da região do Submédio do São 
Francisco apresenta-se como uma grande geradora de empregos. Estima-se que são ge-
rados em média 2 empregos por hectare irrigado, portanto, totalizando cerca de 240.000 
empregos diretos e 960.000 empregos indiretos.

Ainda segundo o autor, as principais culturas frutícolas do Vale do São Francisco são: uva, 
manga, banana, coco verde, goiaba, melão, acerola, limão, maracujá, papaia e pinha entre 
outras frutas de menor expressão, perfazendo um volume aproximado de produção de 
frutas de 1 milhão de toneladas/ano.

As principais vantagens comparativas da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco são: 
Mais de duas safras/ano/planta; Disponibilidade de água; Baixa incidência de doenças; e 
Clima altamente favorável.
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Trata-se, portanto do único semi-árido tropical do mundo para o desenvolvimento da fru-
ticultura, e que nos perímetros irrigados, cerca de 80% da produção são de pequenos e 
médios produtores, e 30% da exportação também é feita pelos mesmos. Conforme o site 
da Academia do Vinho (2013), a vinicultura pernambucana/baiana já detém 15% do merca-
do nacional e emprega diretamente 30 mil pessoas na única região do mundo que produz 
duas safras e meia por ano.

2.2. GESTÃO DE CAIXA
A maioria dos executivos sempre está a precisar de dinheiro, a habilidade de a empresa 
gerir seu caixa assumiu muita importância e vários são os objetivos para um gerencia-
mento efetivo do caixa, destaca-se segundo Roehl-Anderson e Bragg (2005): a empresa 
utilizar dinheiro efetivamente em todos os momentos, controle da estabilidade do negó-
cio, separar adequadamente o caixa imediato e o de longo prazo. Além do mais, segundo 
Assaf Neto e Silva (2009) uma administração inadequada do caixa resulta normalmente 
em sérios problemas financeiros, contribuindo efetivamente para a formação de uma 
situação de insolvência.

Neste sentido, o fluxo de caixa assume importante papel no planejamento financeiro das 
empresas. Podendo ser compreendido como os registros e os controles existentes da 
movimentação do caixa, abrangendo, desta feita, as entradas e saídas dos recursos finan-
ceiros que tenham ocorrido em um determinado intervalo de tempo. 

Logo, o fluxo de caixa, conforme Friedrich e Brondani (2005), é uma prática dinâmica, que 
deve ser revista e atualizada constantemente, com o propósito de ser útil na tomada de de-
cisões. Enquanto que Brigham e Gapenski (1994) enfatizam que é necessário realizar uma 
análise do fluxo de caixa, assim como fazer uma projeção do fluxo de caixa, pois, assim, 
a empresa entrará em melhores condições para se manter no disputado mercado que se 
configura nos dias atuais. 

Padoveze (2009) fala de plano orçamentário e que o objetivo é poder reunir diversos obje-
tivos empresarias, entre eles a gestão de caixa. Figueiredo e Caggiano (2008) afirmam que 
o nível de lucro da empresa depende do sucesso que ela consegue alcançar com o uso de 
seus ativos, é de grande relevância o estudo aprofundado sobre a gestão do caixa. 

3. METODOLOGIA

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
Em função dos objetivos deste estudo, a pesquisa é classificada como exploratória e des-
critiva, pois ao buscar uma aproximação com o fenômeno, pelo levantamento de informa-
ções através da pesquisa de campo, será possível conhecer mais a seu respeito e, bem 
como, descrevê-lo e analisá-lo. É, ainda, caracterizada como quantitativa. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO E AMOSTRA
A pesquisa tem como população as empresas exportadoras de frutas situadas no APL de 
fruticultura do Vale do São Francisco. O número total de produtores exportadores desse 
APL, conforme lista fornecida pela Associação dos Produtores e Exportadores de Horti-
frutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (VALEXPORT) é de 38. Essa lista foi 
confrontada com a lista dos produtores aptos a exportar, disponível no site do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MAPA). Esta segunda lista possui os 
exportadores de todo o Brasil, mas não contém informações precisas quanto aos telefones 
e e-mails, dessa forma uma lista foi complementar a outra, e só com a posse das duas foi 
possível conseguir 31 questionários respondidos.

A aplicação desses questionários foi feita in loco durante o período de junho/2013 a setem-
bro/2013, precedida de contato (fone ou e-mail) para marcação das visitas. No e-mail era 
enviada uma carta de apresentação.

3.3. TRATAMENTO DOS DADOS
Inicialmente foi utilizada a análise descritiva dos dados para descrever e sumariar os dados 
que representam o conjunto da amostra. 

Em seguida foram realizadas análises inferenciais não paramétricas com o intuito de verifi-
car possíveis associações entre o nível de conhecimento, o grau de importância e o uso das 
informações com a variável estudada: gestão de caixa. Essa análise foi feita com o software 
SPSS, versão 20.0.

Na última análise utilizou-se regressão, no intuito de buscar relações estatisticamente sig-
nificativas entre as finalidades de: análise de desempenho, tomada de decisão, vantagem 
competitiva e controle organizacional com a variável - Gestão de Caixa. A análise de regres-
são foi realizada com o auxílio do software R, versão 2.15.

4. ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados obtidos com a aplicação dos questionários foi divida em três etapas: 
descritiva, cross tab e regressão. Para melhor exposição dos resultados, foram formados 
blocos para cada tipo de análise. Desta forma, no Quadro 1 estão expostos os blocos de 
análise dos dados da pesquisa:
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Quadro 1 – Estrutura das Análises de Dados Realizadas.

Bloco de 
Análise

Análise 
Estatística 
Realizada

Tema Analisado Dados analisados

Bloco 1 Descritiva Dados socioeconômicos

Cargo; Grau de Instrução; Curso de formação; Tempo de 
existência da empresa; Tempo que a empresa exporta; 
Quais frutas a empresa exporta; Para onde a empresa 
exporta; Porte da empresa; Forma que a contabilidade 
é feita; Estilo de gerenciamento; Forma da tomada de 
decisão 

Bloco 2 Descritiva Gestão de Caixa
Conhecimento sobre os conceitos, Grau de importância e 
a Forma de utilização da Gestão de Caixa

Bloco 3
Inferencial 
(Exato de 
Fisher)

Associações entre 
conhecimento, 
importância e uso da 
informação

Foram verificadas possíveis associações relacionadas 
ao conhecimento, importância e uso da informação da 
Gestão de Caixa.

Bloco 4 Regressão
Relações entre a Gestão 
de Caixa e a Tomada de 
Decisão

Relação entre a finalidade no uso da Gestão de Caixa e a 
Tomada de Decisão.

Fonte: Elaboração própria

4.1. BLOCO 1: ANÁLISE DESCRITIVA 
DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS
Este grupo de análise contempla questões referentes aos dados de identificação das em-
presas e dos respondentes, expõe a composição da amostra quanto ao cargo ou função na 
empresa, grau de instrução - se superior, em qual curso -, tempo de existência da empresa, 
tempo de exportação, quais frutas e para quais países são exportadas, qual o porte da em-
presa, de que forma é feita a contabilidade, qual o estilo de gerenciamento e qual o estilo 
da tomada de decisão.

Os dados analisados revelaram uma amostra composta por gerentes (com 71% de respon-
dentes), que possuem o nível de graduação (60%) no curso de agronomia ou administra-
ção (80,6%). 

Quanto ao tempo de existência, a composição da amostra possui a predominância de em-
presas com mais de 10 anos de existência (90%) e exportadoras de produtos (61,3%).

As principais frutas exportadas são manga (77,4%) e uva (51,6%). O destino de exporta-
ção dos produtores de manga é a Europa (77,4%), depois os EUA (58,1%) e por fim o Ja-
pão (9,7%). Já em relação às uvas, existe um equilíbrio entre a Europa e os EUA (51,6%), 
e o Japão ocupa a terceira posição (25,8%).

Em relação ao porte das empresas observou-se que, por se tratar de exportadoras, 58,1% 
destas são de grande porte. As entidades de médio porte são 35,5% da amostra e apenas 
6,5% são as de pequeno porte. O critério utilizado para a definição do porte da empresa foi 
o faturamento, com os mesmos parâmetros da Receita Federal.
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Quanto à forma de como é feita a contabilidade, identificou-se o mesmo percentual entre as 
empresas que terceirizam sua contabilidade e as que possuem um departamento de con-
tabilidade interno (48,4%). Aferiu-se que 3,2% da amostra não responderam a tal questão. 

Em relação ao estilo de gerenciamento dos produtores, verificou-se que 45,2% dos gesto-
res concentram as decisões, enquanto que 54,8% conseguem delegar responsabilidades e 
as decisões dentro da empresa.

A última análise deste bloco diz respeito à forma de como é realizada a tomada de decisão 
nas empresas exportadoras de frutas do APL estudado.  Constatou-se que 6,5% dos 
gestores tomam decisão baseados apenas em sua intuição, não levam em consideração os 
relatórios e indicadores que a contabilidade e/ou administração os fornece. Por outro lado, 
48,4% dos respondentes tomam suas decisões baseados apenas nos relatórios e indicado-
res fornecidos pela contabilidade e/ou administração. E, 45,2% dos respondentes tomam 
a decisão baseados nos relatórios e indicadores fornecidos, mas também se baseiam na 
intuição. 

4.2. BLOCO 2: CONHECIMENTO, 
GRAU DE IMPORTÂNCIA E FORMA DE 
UTILIZAÇÃO DA GESTÃO DE CAIXA
No que se refere ao conceito de disponibilidades de caixa, a opção do questionário que ofe-
recia a resposta mais apropriada era definida como sendo a soma do caixa, mais os valores 
disponíveis em bancos, incluindo aplicações financeiras. Observou-se, contudo, que ape-
nas 9,7% dos respondentes marcaram esta alternativa, enquanto que 90,3% assinalaram 
outras opções. A escolha mais comum era atribuir contas a receber ao conceito de caixa.

Ao responderem sobre o grau de importância da Gestão de Caixa para suas empresas, 
observou-se que 80,6% da amostra, a considera muito importante. Apenas 9,7% dos res-
pondentes consideram a Gestão de Caixa importante e o mesmo percentual de responden-
tes  a considerou sem importância. 

Em relação ao uso da informação sobre a Gestão de Caixa na tomada de decisão, foi veri-
ficado com que frequência a empresa administra as suas disponibilidades de caixa; com 
que frequência é realizado o planejamento dos seus fluxos de caixa relacionados aos rece-
bimentos e pagamentos e o que é feito em caso de sobra de caixa apurada pela empresa.

No que concerne à frequência com que os respondentes administram as disponibilidades 
de caixa, constatou-se que 48,4% fazem diariamente essa administração, já 51,6% verifi-
ca semanalmente. Nenhum respondente faz essa administração por longos períodos, tais 
como: mensal, trimestral ou anual.

Quanto ao planejamento dos seus fluxos de caixa relacionados aos recebimentos e paga-
mentos, percebeu-se que a frequência com que se controla essas contas diariamente é 
de 25,8%, semanalmente é de 54,8%, outros 9,7% verificam quinzenalmente e o mesmo 
percentual verifica mensalmente. Não houve respondentes para trimestral e anual.

Em relação ao destino das sobras de caixa, os respondentes podiam assinalar mais de uma 
opção. Assim, constatou-se 35,5% mantém as sobras do caixa no próprio caixa, 51,6% 
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fazem aplicações financeiras nos bancos, apenas 9,7% aplicam as sobras de caixa em ativo 
fixo (máquinas e equipamentos) e 48,4% fazem uma análise para verificar qual é a melhor 
opção no momento da sobra do caixa.

Portanto, em relação à Gestão de Caixa, pode-se afirmar que os participantes da amostra 
não possuem um bom conhecimento sobre a definição de disponibilidades de caixa, em-
bora a considerem muito importante para o negócio. Observou-se ainda que os gestores 
acompanham seus fluxos de caixa apenas no curto prazo, não observando períodos acima 
de um mês. Quanto ao planejamento dos fluxos de caixa relacionados aos recebimentos 
e pagamentos, verificou-se situação análoga, a qual o acompanhamento destas contas se 
estende até no máximo um mês. Referindo-se ao destino das sobras de caixa, verificou-se 
que após realizarem análises, os gestores, em sua maioria, aplicam as sobras de caixa no 
próprio mercado financeiro, dispondo poucos recursos para reinvestimento em ativos fixos.

4.3. BLOCO 3: ASSOCIAÇÕES ENTRE 
CONHECIMENTO, IMPORTÂNCIA 
E USO DA INFORMAÇÃO
Em relação às associações encontradas com a dimensão Gestão de Caixa, observou-se que 
a maioria dos entrevistados não conhece o conceito de disponibilidades de caixa (90,3%), 
embora considerem esta informação muito importante (78,6%). Não foi encontrada asso-
ciação significativa entre as variáveis, indicando que a atribuição de importância à informa-
ção sobre disponibilidades de caixa independe do nível de conhecimento dos entrevistados 
sobre o assunto.

Quanto à associação entre conhecimento e utilização da informação, verificou-se que tam-
bém não há associação entre tais variáveis, ou seja, a maioria dos entrevistados não co-
nhece o conceito de disponibilidades de caixa, embora realize a administração das disponi-
bilidades diariamente (43,4%) ou semanalmente (53,6%).

Situação análoga verificou-se entre a associação do conhecimento sobre o conceito de 
disponibilidades de caixa e a frequência com que os gestores administram os recebimen-
tos e os pagamentos: não há relação entre estas variáveis. Os respondentes informaram 
que acompanham os recebimentos e os pagamentos diariamente (28,6%), semanalmente 
(57,1%), quinzenalmente (7,1%) e mensalmente (7,1%), apesar de terem assinalado a 
opção menos correta sobre o conceito de disponibilidades de caixa.

Relativo ao nível de importância atribuído a Gestão de Caixa, a maioria dos gestores que 
declarou muito importante a Gestão de Caixa (80,6%) faz também alguma análise para o 
destino das sobras de caixa, embora não haja associação significativa entre tais variáveis.
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4.4. BLOCO 4: RELAÇÃO ENTRE A 
FINALIDADE NO USO DA GESTÃO DE 
CAIXA E A TOMADA DE DECISÃO

4.4.1. Apresentação do modelo

Com o intuito de analisar o poder explicativo das variáveis, optou-se por aplicar nesta 
pesquisa, para análise e interpretação dos dados, o modelo econométrico ordinal logit (CA-
MERON; TRIVEDI, 2005) na avaliação de com qual finalidade se utilizam as variáveis deste 
trabalho no momento de tomada de decisão. De forma mais específica, testou-se o poder 
explanatório das variáveis independentes na explicação da finalidade do uso da Gestão de 
Caixa, conforme o modelo.

Modelo:

glm (formula = pd_gc ~ -1 + pd_finalidade_ad + pd_finalidade_co + pd_finalidade_td + 
pd_finalidade_vantagem, family = binomial(logit), data = dados)

Este modelo logístico objetiva medir a relação entre os processos decisórios com as fina-
lidades de: análise de desempenho, tomada de decisão, vantagem competitiva e controle 
organizacional com a utilização no processo decisório da gestão de caixa.

O Quadro 2, apresenta um sumário que contém todas as variáveis apresentadas no mode-
lo, da mesma forma que apresenta ainda duas descrições individuais.

Quadro 2 – Significado das variáveis

SIGNIFICADO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO MODELO

pd_finalidade_ad Processo decisório com a finalidade de análise de desempenho.

pd_finalidade_td Processo decisório com a finalidade de tomada de decisão.

pd_finalidade_vantagem Processo decisório com a finalidade de obter vantagem competitiva.

pd_finalidade_co Processo decisório com a finalidade do controle organizacional

pd_gc Utilização do processo decisório gestão de caixa (sim ou não)

Fonte: Elaboração própria

4.4.2. Apresentação do resultado

A Tabela 1, demonstra os resultados do modelo, referente a finalidade do uso da gestão de 
caixa no momento da tomada de decisão.

Tabela 1 – Finalidade do uso da gestão de caixa na tomada de decisão 

Variáveis COEFICIENTES ERRO PADRÃO Z p>|Z|

pd_finalidade_adSim -2.8451 1.3353 -2.131 0.0331 *

pd_finalidade_adNao -2.1702 1.1246 -1.930 0.0536 

pd_finalidade_co[T.Nao] 1.5359 1.1594 1.325 0.1853  
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pd_finalidade_td[T.Nao] 2.6375 1.1626 2.269 0.0233 *

pd_finalidade_vantagem[T.Nao] -0.7667 1.2007 -0.639 0.5231  

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

Neste modelo, parcimonioso, AIC= 35.070, as variáveis: processo decisório com a finalida-
de de análise de desempenho e processo decisório com a finalidade de tomada de decisão 
foram significativas a uma nível de significância de 5%.

Para interpretar esses coeficientes, também utilizaremos a medida chamada Odds Ratio, 
que neste caso é denotada como sendo a chance dos gestores que utilizam ou não o pro-
cesso decisório para determinada finalidade fazer uso da gestão de caixa, matematicamen-
te esta medida é representada pela exponencial de cada coeficiente.

Isso significa que se o gestor utilizar a análise de desempenho como finalidade no pro-
cesso decisório, maior a probabilidade de o mesmo utilizar a gestão de caixa, entretanto, 
quanto maior a não utilização objetivando a tomada de decisão como finalidade no proces-
so decisório, menor a probabilidade do gestor utilizar a gestão de caixa. 

Para esse modelo foi realizada uma análise residual e de diagnostico para que sejam de-
tectados possíveis pontos outliers que afetam a análise do modelo de regressão proposto, 
assim como as suposições iniciais do modelo, referentes a erros possuindo binomial, in-
dependência dos erros e variância constante.

Para a avaliação das suposições iniciais do modelo serão observados os gráficos de resí-
duo: Gráfico de Comparação de Quantis, Resíduo componente de desvio contra índice e 
variável z contra preditor linear. Entretanto para a verificação de pontos influentes e alavan-
ca no modelo serão utilizados os gráficos: Medida h contra valores ajustados e Distancia 
de Cook contra indice.

Gráfi co 1: Gráfico de Comparação de Quantis
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Como o gráfico de comparação de quantis apresenta forma em espiral, não rejeitamos a 
hipótese com 95% de confiança de que os resíduos possuem distribuição binomial.
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Observando o gráfico Resíduo componente do desvio contra índice, percebemos que os 
resíduos se comportam de forma aleatória, isso significa que a variância dos erros é cons-
tante, enquanto o gráfico variável z contra preditor linear mostra que os erros são correla-
cionados, ou seja, não são independentes.

Gráfi co 2: Gráficos de Resíduos e Diagnosticos do Modelo
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Os gráficos Medida h e Distancia de Cook mostram que as observações #5(gestor que não 
utiliza Utilização do processo decisório análise de caixa, entretanto utiliza Processo decisó-
rio com a finalidade de análise de desempenho e processo decisório de tomada de decisão) 
e #8 (gestor que utiliza processo decisório análise de caixa, entretanto não utiliza processo 
decisório análise de desempenho), são pontos influentes e alavanca, entretanto não serão 
retirados do modelo por não afetarem de forma significativa a estimativa dos coeficientes 
do modelo logístico em estudo.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo buscar entender como funciona a gestão de caixa do Ar-
ranjo Produtivo Local de fruticultura no Vale do São Francisco.

Sobre a forma como é feita a contabilidade, metade das empresas respondentes terceirizam 
esses serviços enquanto a outra metade tem um departamento interno de contabilidade.  
No tocante a tomada de decisão, embora uma parcela significativa dos gestores concentre 
em si essa responsabilidade, a maioria delega as decisões na empresa. Em ambas as si-
tuações, a maioria afirmou tomar como base para as decisões os relatórios e indicadores 
contábeis e administrativos. Esses achados apoiam a teoria da decisão, ao criar essa teoria, 
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Simon (2016) afirma “[...] cada pessoa participa racional e conscientemente, escolhendo e 
tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais”.

Quanto a gestão de caixa especificamente, os respondentes apontaram uma grande impor-
tância dessa gestão, afirmando ser algo planejado e administrado diariamente. Resultados 
que corroboram com as afirmações do estudo de Assaf Neto e Silva (2009). Contudo, 
nenhum respondente observa a gestão de caixa no longo prazo (trimestral ou anualmente), 
o que aponta para o pouco conhecimento sobre o assunto e permite concluir que a gestão 
de caixa praticada pelos respondentes é focada unicamente no curto prazo.

Foi identificado, através do modelo de regressão, que, se o gestor utilizar a análise de de-
sempenho como finalidade no processo decisório, maior será a probabilidade de o mesmo 
utilizar a gestão de caixa na empresa, entretanto, quanto maior for a não utilização objeti-
vando a tomada de decisão como finalidade no processo decisório, menor será a probabi-
lidade de o gestor utilizar a gestão de caixa.

Sugere-se para pesquisas futuras aumentar o número de variáveis investigadas, com o 
objetivo se tornar mais amplo o entendimento acerca do APL - objeto da pesquisa. Outra 
sugestão é realizar pesquisa comparativa confrontando resultados de produtores de dife-
rentes regiões do país.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo identificar a propensão da criação de folga orçamentá-
ria em uma empresa de pescados de Santa Catarina sob a ótica da teoria da agência. Para isso, 
desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, com abordagem do problema qualitativa, operacionali-
zada por meio de survey. Foram obtidas respostas de um diretor e de dois gerentes envolvidos no 
processo orçamentário do setor de recursos humanos, o que possibilitou a comparação entre os 
diferentes níveis hierárquicos. Os resultados apontaram para um ambiente com assimetria infor-
macional, baixo nível de conflito de interesse e presença de monitoramento pela alta administra-
ção, o qual resultou em uma baixa propensão para a criação de folga orçamentária. Os achados 
corroboram com Dunk (1993) e Van der Stede (2000) quanto ao fato de que o monitoramento 
diminui a propensão da folga orçamentária e contradiz outros achados como que a assimetria 
informacional aumentar a folga orçamentária (DUNK, 1993; FISHER et al., 2002; FANK, 2011; 
BUZZI et al. 2014), que o monitoramento diminui a assimetria informacional (VAN DER STEDE, 
2000) e que o conflito de interesse agrava a assimetria informacional (FARIA, 2011). 

Palavras-Chave: Teoria da Agência. Folga Orçamentária. Assimetria de Informações. Conflito de 
Interesse. Monitoramento. 

BUDGETARY SLACK UNDER THE PERSPECTIVE 
OF THE AGENCY’S THEORY

ABSTRACT: This research aims to identify the propensity of budgetary slack creation in a fish com-
pany of Santa Catarina from the perspective of agency theory. For this, a descriptive study was 
conducted with qualitative approach to problem, operationalized through a survey. Responses 
were received from a director and two managers involved in the budget process of the human 
resources sector, which allowed the comparison between the different hierarchical levels. The 
results pointed to an environment with information asymmetry, low level of conflict of interest and 
presence monitoring by senior management, which resulted in a low propensity to create budge-
tary slack. The findings corroborate with Dunk (1993) e Van der Stede (2000) as the fact that mo-
nitoring decreased the inclination for budgetary slack and contradicts other findings as information 
asymmetry increase the budgetary slack (DUNK, 1993; FISHER et al., 2002; FANK, 2011; BUZZI 
et al. 2014), that monitoring decrease information asymmetry (VAN DER STEDE, 2000) and the 
conflict of interest escalates information asymmetry (FARIA, 2011).

Keywords: Agency Theory. Budgetary Slack. Information asymmetry. Conflict of Interest. Monitoring.



156

Ano 5, nº 1, ago.2015 / jan.2016 - ISSN 2236-8760

HOLGURA PRESUPUESTARIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA AGENCIA

RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo identificar la propensión de la creación de déficit 
presupuestario en una empresa de pescado en Santa Catarina desde la perspectiva de la teoría 
de la agencia. Para ello, una investigación descriptiva fue desarrollado con enfoque cualitativo 
del problema, la práctica mediante encuesta. Las respuestas se obtuvieron de un director y dos 
directivos involucrados en el proceso presupuestario del sector de los recursos humanos, lo que 
permitió la comparación entre los diferentes niveles jerárquicos. Los resultados apuntan a un 
entorno con inf ormación asimétrica, bajo nivel de conflicto de interés y control de presencia por 
la alta dirección, que se tradujo en una baja propensión a crear holgura presupuestaria. Los resul-
tados corroboran Dunk (1993) y Van der Stede (2000) y el hecho de que la vigilancia disminuye 
la propensión de la brecha presupuestaria y contradice otras conclusiones que la asimetría de la 
información aumenta la brecha presupuestaria (DUNK, 1993; FISHER ET AL., 2002; FANK, 2011; 
BUZZI ET AL., 2014), la vigilancia disminuye la asimetría informativa (VAN DER STEDE, 2000) y 
el conflicto de intereses agrava la asimetría de la información (FARIA, 2011).

Palabras Clave: Teoría de la Agencia. Holgura Presupuestario. Asimetría de la información. Conflic-
to de intereses. Control.

1. INTRODUÇÃO
Desde o trabalho apresentado por Jensen e Meckling (1976), a Teoria da Agência tem des-
pertado interesse em diversos segmentos organizacionais e tem sido utilizada como marco 
teórico para trabalhos acadêmicos em áreas de contabilidade, economia, finanças, ma-
rketing, ciências políticas, comportamento organizacional e na sociedade (EISENHARDT, 
1989), em função desta teoria ser de grande valia no entendimento das diversas relações 
entre principal e agente e de buscar identificar os incentivos que levam o agente a executar 
o que dele se espera, de forma a atender aos interesses do principal.

Neste estudo, a teoria da agência é abordada como a lente para observar o processo de 
criação de folga orçamentária numa organização com orçamento participativo. Entende-se 
neste contexto que a alta administração possui o papel de principal, a qual designa poder 
de decisão aos gestores (agentes) para o gerenciamento dos recursos com o objetivo de 
atender suas expectativas de resultados.

Todavia, como é exposto pela teoria, esse tipo de relacionamento pode estar carregado de 
problemas de agência, oriundos da distinção de interesses entre o principal e o agente. O 
agente pode não empregar todo o esforço necessário para condução do negócio e utilizar 
de informações privilegiadas para assegurar a maximização da sua função de utilidade. O 
modelo proposto pela teoria do agenciamento identifica o agente como um ser racional, 
que evita o risco de perdas na relação e está primariamente orientado para a satisfação 
dos seus próprios interesses, podendo comportar-se de maneira oportunista (JENSEN; 
MACKLING, 1976).

Nesse sentido, a utilização de folga orçamentária pelo gestor é vista como a intenção deste 
de se proteger contra eventuais incertezas do mercado, procurando seu conforto e minimi-
zando seus riscos. Na folga orçamentária, os gestores procuram orçar receitas mais baixas 
e despesas mais altas no momento da elaboração do orçamento, tornando as metas mais 
fáceis de serem alcançadas (LUKKA, 1988; FISCHER et al., 2002). 
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Apesar disso, alguns estudiosos acreditam que essa folga possui benefícios. Frezatti, Beck 
e Silva (2013) exploraram a percepção dos gestores de uma organização de grande porte 
sobre a criação de folga orçamentária num processo orçamentário participativo. Os autores 
observaram que para alguns gestores a folga é vista como essencial à gestão e deve ser 
tratada como um processo a gerenciar e não simplesmente evitar. 

Desta forma tem-se como tema de pesquisa as consequências da presença da folga or-
çamentária, principalmente quando não conhecida pela alta gerência. Segundo Maiga e 
Jacobs (2007), a folga no orçamento acarreta em desempenho inferior à capacidade da or-
ganização e traz dificuldades para o alcance de suas metas, visto que o orçamento fortalece 
a performance e a competitividade por se tratar de uma ferramenta relacionada à melhoria 
dos resultados. 

Alguns estudos pesquisaram a influência de variáveis como participação e ênfase no orça-
mento (DUNK, 1993; BUZZI et al., 2014; LAVARDA; FANK, 2014), alocação de recursos e 
avaliação de desempenho (FISHER; FREDERICKSON; PEFFER. 2000), assimetria de infor-
mação (DUNK, 1993; FISHER et al. 2002; FANK, 2011; FARIA, 2011), remuneração (BEU-
REN; WIENHAGE, 2013), risco (LAVARDA; FANK, 2014) e controles rígidos (WRUEBEL; 
FERNANDES, 2014) na relação com a criação da folga orçamentária, o que mostra ausência 
de consenso ou uniformidade sobre as variáveis de influência.

Este estudo, tendo como foco a teoria da agência, utilizará as variáveis assimetria informa-
cional, conflito de interesses e monitoramento para identificar a propensão de existir folga 
orçamentária na definição do orçamento de uma empresa de pescado da região sul do País. 
Nesse sentido, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: qual a propensão à criação 
de folga orçamentária no processo orçamentário em uma empresa de pescados de Santa 
Catarina? Esta pesquisa tem, portanto, como objetivo principal, identificar a propensão à 
criação de folga orçamentária no processo orçamentário de uma empresa de pescados de 
Santa Catarina sob a ótica da teoria da agência. 

Pretende-se, com o trabalho, contribuir para as discussões do tema na tentativa de explicar 
o comportamento da folga no orçamento empresarial. Destaca-se também a possibilidade 
de ampliação do entendimento da relação principal-agente presente no processo orçamen-
tário, que poderá elevar o grau de complexidade do assunto e a atenção e atuação que o 
administrador dedica à gestão de conflitos decorrentes desta relação. Além disso, a pes-
quisa justifica-se pelo fato de que estudos brasileiros sobre folga orçamentária são poucos 
e em fase de consolidação (WRUBEL; FERNANDES, 2014). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção aborda aspectos da teoria da agência e de folga orçamentária. Adicionalmente, 
traz estudos anteriores relacionados ao tema. 

2.1. TEORIA DA AGÊNCIA
A visão da Teoria da Agência, desenvolvida por Berle e Means (1932), é proveniente da 
separação da propriedade e do controle das organizações. A teoria estuda a relação con-
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tratual onde uma ou mais pessoas (principal) atribui poder de decisão para outra pessoa 
(agente) para que esta desempenhe alguma tarefa em seu favor, por este deter conheci-
mento específico relevante.

Esta relação pode ser aplicada a diversas situações, desde que envolva a necessidade de 
execução de uma tarefa por alguém que não seja totalmente proprietário. Na literatura, 
são encontrados estudos em diferentes contextos, conforme citado por Godoy e Marcon 
(2006): acionistas minoritários e controladores nas empresas com ações negociadas na 
BM&FBovespa (PROCIANOY, 1995),  estrutura de capital e administração do risco (TUFA-
NO, 1998), relação cooperado versus cooperativa (MENEGÁRIO, 2000), papel do admi-
nistrador e do administrador financeiro (CONDE, 2000), (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 
2002); governança corporativa (STEINBERG, 2003), e fusões e aquisições (CAMARGOS; 
BARBOSA, 2003), demonstrando a amplitude do tema.

Uma das essências da Teoria da Agência é a suposição da existência do conflito de interes-
se entre os objetivos das partes que compõem o contrato. Se ambas as partes do relacio-
namento são otimizadoras de utilidade, ou seja, são constituídas por indivíduos racionais, 
que tentam maximizar os seus próprios benefícios, pressupõe-se que o agente nem sem-
pre agirá de modo a resguardar os interesses do principal (JENSEN; MECKLING, 1976).

Nessa situação, pode surgir assimetria da informação, em que uma parte possui maiores 
informações do que a outra. “A existência de assimetria de informação permite que, em 
uma determinada transação, a parte que detenha maior grau de informação extraia maiores 
benefícios que a outra” (KLANN et al., 2009, p.8).

O modelo de comportamento humano que fundamenta a Teoria da Agência foi descrito 
por Jensen e Meckling (1994) como “resourceful, evaluative, maximizing model – REMM”, 
composto de quatro postulados:

• Os indivíduos são avaliadores: a) O indivíduo se preocupa com diversos fatores: 
conhecimento, independência, sofrimento dos outros, ambiente, honra, relações 
interpessoais, status de aprovação, normas do grupo, cultura, riqueza, regras de 
conduta, clima, música, arte, e assim por diante; b) está sempre disposto a fazer 
concessões e substituições, isto é, dispõe-se a trocar uma menor quantidade de 
um produto qualquer por uma quantidade suficientemente maior de outros pro-
dutos; c) eles possuem preferências transitivas, isto é, se A prefere B e B prefere 
C, então A prefere C.

• Os indivíduos possuem desejos ilimitados: a) eles preferem uma quantidade 
maior dos produtos que avaliam positivamente; b) os indivíduos são insaciáveis, 
ou seja, sempre querem mais das coisas, independentemente de sua natureza 
material ou abstrata.

• Os indivíduos são maximizadores, isto é, suas ações são direcionadas a desfrutar 
o mais elevado nível de valor possível. No entanto, a satisfação dos seus desejos 
é limitada, seja por fatores com a lei, a riqueza e o tempo, seja pelo conhecimen-
to restrito que detêm sobre os produtos e as oportunidades. Como consequên-
cia, suas escolhas por bens ou cursos de ação refletirão os custos de aquisição 
do conhecimento e da informação necessários à avaliação das alternativas.
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• Os indivíduos são criativos, ou seja, são capazes de se adaptar. Eles possuem a 
capacidade de imaginar as mudanças em seu ambiente, prever as consequências 
e produzir uma resposta, criando novas oportunidades. 

Nesta perspectiva, as organizações precisam incorrer em custos de agência, ou seja, im-
plementar mecanismos de controle que minimizem os problemas de agência, de modo a 
alcançar a eficiência organizacional. Jensen e Meckling (1976) classificam os custos de 
agência em:  a) Custo de monitoramento – são as despesas suportadas pelo principal com 
o objetivo de verificar e acompanhar se o agente atua para defender seus interesses; b) 
Custo com a concessão de garantias contratuais por parte do agente; e, c) Custo residual 
– são os custos decorrentes da opção do principal em não investir nos controles mencio-
nados anteriormente, ou seja, pode ocorrer certo abandono de controle, dando origem ao 
custo residual.

Fama e Jensen (1983) complementam, mencionando a importância da segregação de fun-
ções de gerenciamento e de controle das decisões entre diferentes agentes como minimi-
zador de conflitos. Assim, os autores argumentam que um sistema eficiente de controle 
implica a separação entre as fases de ratificação e monitoramento (função de controle da 
decisão) e as de iniciação e implementação (função de gerenciamento da decisão), que 
constituem o processo da tomada de decisão. 

Alguns estudos procuram entender outros aspectos que podem influenciar na minimização 
dos problemas de agência. O estudo de Jensen e Meckling (1976), por exemplo, buscou 
analisar a estrutura de propriedade da empresa e verificar se o fato dos gerentes possuírem 
ações, isto é, tornarem-se acionistas, faz com seus interesses se alinhem aos dos proprie-
tários. Outro exemplo importante é o trabalho de Fama e Jensen (1983), que discutiu o 
papel do sistema de controle da decisão desempenhado pelo conselho de administração e 
que pode ser utilizado pelos credores residuais de empresas, grandes ou pequenas, para 
monitorar e controlar o oportunismo nas ações dos seus administradores.

2.2. FOLGA ORÇAMENTÁRIA
O orçamento é um importante instrumento de gestão para a previsão do futuro das or-
ganizações (ONSI, 1973). Portanto, Onsi, já em 1973 destacava que há basicamente dois 
motivos que podem gerar falhas na utilização desta ferramenta, o primeiro devido a uma 
imprecisão dos dados apurados (erro) e o segundo pela concepção dos gestores em criar 
folga orçamentária. 

A constituição da folga orçamentária advém da subestimação de receitas, como também da 
superestimação de gastos (DUNK; NOURI, 1998). No mesmo sentido, pode ser entendida 
como o excesso de montante orçamentário (MERCHANT, 1985), sinônimo de ineficiência 
(BORGE et al., 2008) ou, até mesmo atitude antiética (DOUGLAS; WIER, 2000), afetando a 
relevância da informação para a tomada de decisão (HOPWOOD, 1987). 

No entanto, encontram-se autores que acreditam que a folga orçamentária pode ser po-
sitiva, como Sender (2004, p. 4), que menciona que, “uma vez que nem sempre as or-
ganizações otimizam seus recursos, estas acumulam recursos reservas e oportunidades 
não exploradas que se transformam em um colchão contra tempos ruins”. Cita ainda que, 
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“apesar do colchão nem sempre ser premeditado, a folga produz um desempenho mais 
regular, reduzindo tal colchão em tempos bons e melhorando-o em tempos ruins”.

Por outro lado, Rust e Katz (2002) afirmam que a positividade da criação de folga está 
atrelada à administração da empresa ter conhecimento e conseguir mensurar esta folga, 
para poder utilizar melhor os recursos disponíveis, criando vantagens competitivas e oti-
mizando o desempenho. 

2.3. ESTUDOS SOBRE FOLGA ORÇAMENTÁRIA
Objetivando um entendimento prévio a respeito do que está sendo pesquisado sobre o 
tema, procurou-se identificar estudos anteriores, e nesta seção se apresenta algumas pes-
quisas internacionais e nacionais envolvendo folga orçamentária. 

Dunk (1993) realizou, por meio de uma pesquisa empírica envolvendo 7 gestores de indús-
trias australianas, estudo da relação entre ênfase orçamentária, assimetria da informação, 
participação no orçamento e folga orçamentária. Concluiu que a ênfase orçamentária e a 
assimetria de informação afetam a relação entre a participação e a folga orçamentária, bem 
como a redução de folga resulta da participação orçamentária, exceto quando a ênfase 
orçamentária é baixa.

Van Der Stede (2000) testou se a criação de folga orçamentária e orientação gerencial pos-
suem relação com a existência de controles rígidos. Os achados suportam que reduzir uma 
forma de comportamento disfuncional (criação de folga) por meio de controles rígidos 
parece transbordar para outra forma (foco de gestão mais forte em questões de negócios 
que afetam resultados de curto prazo). Assim, os resultados indicam que as unidades 
de negócios sujeitos a controles orçamentais menos rígidas aumentam a propensão para 
construir folga, bem como a tendência para os gestores a pensar em longo prazo. 

Já Fisher et al. (2002) estudaram o efeito da assimetria da informação sobre o processo de 
negociação do orçamento; o efeito da assimetria de informação sobre a folga orçamentária; 
e a negociação do orçamento entre os superiores e os subordinados, de forma que ocorra 
um acordo entre as partes, a partir de um estudo experimental com 104 estudantes de 
graduação. Concluíram que menores diferenças de posições negociais não indicam maior 
probabilidade de acordo, quando as diferenças iniciais são devido à assimetria da informa-
ção. Além disso, a assimetria de informações afeta a relação entre o acordo de negociação 
e a folga orçamentária. 

Em contexto nacional, Fank (2011), considerando uma amostra de 171 respondentes de 
uma organização do estado de Santa Catarina, que desempenharam variadas funções re-
lacionadas ao orçamento, não encontrou relação das variáveis assimetria da informação e 
risco na decisão de criação da folga orçamentária.

Faria (2011) verificou o efeito da assimetria da informação na folga orçamentária com base 
na teoria da agência, num contexto organizacional onde os gestores têm sua remuneração 
baseada no resultado do orçamento. Utilizou um experimento com amostras independen-
tes composto por 233 profissionais. Identificou a existência de conflito de interesses entre 
os atores e o uso da assimetria da informação para maximização do interesse próprio. Foi 
identificado que, independentemente da posição exercida na empresa (principal ou agente), 
ambos fazem uso da assimetria informacional para propor metas orçamentárias com folga.
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Beuren e Wienhage (2013) identificaram a propensão de criar folga organizacional no pro-
cesso de gestão do orçamento pelos Gestores das Unidades de Negócios do SENAC de 
Santa Catarina por meio de uma survey. A amostra da pesquisa compreendeu 15 Gestores 
das Unidades Operativas e os resultados indicaram que os gestores têm propensão a criar 
folga em seus orçamentos, apesar do SENAC não remunerar seus gestores com base nos 
resultados, o que por si só deveria ser um fator que não motiva a criação de folga orçamen-
tária. Os motivos para a criação de folga orçamentária decorrem do interesse dos gestores 
em apresentar desempenho superior em relação ao previsto no orçamento.

Buzzi et al. (2014) pesquisaram a relação da folga orçamentária com a participação e ênfa-
se no orçamento e assimetria da informação, com o envio de questionário aos 49 gestores 
de áreas organizacionais de 40 empresas que possuem orçamento. Os resultados da pes-
quisa confirmaram a relação, além de demonstrar evidências de que os gestores tendem 
a constituir maior folga na participação do orçamento quando a ênfase no orçamento e a 
assimetria da informação são altas.

Lavarda e Fank (2014) pesquisaram a relação entre assimetria da informação, participação 
orçamentária e o risco na criação de folga orçamentária, com uma amostra composta por 
171 alunos de cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Contabilidade e Adminis-
tração no Estado de Santa Catarina que se enquadraram nos cargos gerenciais em suas 
organizações. Os autores não encontraram relação entre a participação, a assimetria da in-
formação e o risco com a criação da folga orçamentária. Por outro lado, a correlação entre 
a assimetria e a participação orçamentária foi significante e positiva.

Por fim, o estudo de Wruebel e Fernandes (2014) objetivou analisar a influência dos con-
troles rígidos na redução da assimetria informacional no processo orçamentário em uma 
entidade agroindustrial com base na teoria da agência. Os resultados demonstraram que 
o orçamento é utilizado como forma de monitoramento. Não se confirmou que o controle 
rígido diminui a assimetria informacional, nem o risco da criação da folga orçamentária.

Em síntese, apesar dos achados não serem unânimes, observa-se uma tendência em cons-
tatar que a assimetria informacional e o conflito de interesse aumentam a propensão da 
criação de folga orçamentária enquanto controles rígidos e o monitoramento  minimizam 
essa possibilidade. São, portanto, os aspectos a serem testados neste estudo. 

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa caracteriza-se quanto aos objetivos como descritiva, com abordagem do 
problema qualitativa, operacionalizada por meio de survey (GIL, 1999). O estudo acon-
teceu em uma empresa de pescados de Santa Catarina. A escolha deu-se em função da 
acessibilidade e porque a empresa tem como prática a elaboração, execução e o controle 
do orçamento.

A coleta de dados foi realizada em dois passos. Primeiramente, para identificar as prin-
cipais características da empresa, obter informações sobre o processo orçamentário e 
conhecer a percepção da alta administração sobre o orçamento, adaptou-se o questioná-
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rio desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Controladoria (NUPECON) da UFSC. Este 
questionário foi elaborado a partir das principais características de planejamento, execu-
ção e controle do orçamento apontadas em revisão de literatura. Já foram desenvolvidas 
várias pesquisas utilizando como base esse questionário, em empresas do ramo hoteleiro 
(CASTRO et al., 2012; CODESSO; LUNKES; SUAVE, 2013), setor financeiro (PINTO; CO-
DESSO; SUAVE, 2013; SUAVE et al., 2013) e no setor portuário (GINER-FILLOL et al., 
2012; LUNKES; CODESSO, 2013).

O questionário é dividido em quatro blocos: 1) Dados da empresa; 2) Planejamento do 
Orçamento; 3) Execução do orçamento e; 4) Avaliação de desempenho. Os blocos 1 e 2 
são formados por questões de múltipla escolha, enquanto os demais são compostos por 
questões de escala Likert de 1 a 5. 

Neste estudo, o questionário foi respondido pelo diretor responsável pelo orçamento do 
setor de recursos humanos, escolhido por acessibilidade. Posteriormente, foi aplicado aos 
gerentes um constructo utilizando-se das variáveis expostas no Quadro 1. Todas as ques-
tões possuem opções de escala Likert de 1 a 5. 

Quadro 1 – Constructo da Pesquisa

Variáveis Finalidade Autores Base

Assimetria da 
Informação

Verificar o nível de assimetria de informação no ambiente 
pesquisado.

DUNK (1993); STAROSKY 
FILHO (2012)

Conflito de Interesse
Verificar o nível de conflito de interesse entre os diretores e 
gentes no ambiente pesquisado.

JENSEN E MECKLING, 
1976); FARIA (2011)

Monitoramento Verificar o nível de monitoramento incorrido pela empresa.
JENSEN E MECKLING 
(1976); ONSI (1973)

Folga orçamentária
Verificar o nível de folga orçamentária presente no ambiente 
pesquisado.

DUNK (1993); STAROSKY 
FILHO (2012)

Fonte: Dados  da pesquisa (2015).

As assertivas referente à assimetria informacional e folga orçamentária foram extraídas da 
pesquisa de Dunk (1993) e Starosky Filho (2012). As questões sobre conflito de interesse 
foram adaptadas de Faria (2011) e as relativas ao monitoramento são de Onsi (1973), am-
bas com base no estudo de Jensen e Meckling (1976). 

Foi realizado um pré-teste antes do envio do instrumento de pesquisa aos gestores. O 
pré-teste foi enviado para três doutores, pesquisadores da área de contabilidade. Com as 
respostas do pré-teste foram analisadas as sugestões e realizadas algumas alterações de 
redação no instrumento de pesquisa. 

Após, foram encaminhados aos gestores do setor de recursos humanos da empresa pes-
quisa. A escolha deste grupo deu-se para que fosse possível comparar as respostas com 
as do diretor. O questionário foi enviado para seis gestores e se obteve retorno de dois.  

Os dados foram tabulados, receberam análise descritiva e foram relacionados entre si.  
Destaca-se como limitação o instrumento de pesquisa, considerando que pode ocorrer 
algum viés de interpretação ou manipulação das respostas por parte dos respondentes.
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Esta seção descreve os aspectos orçamentários da empresa estudada e os aspectos rela-
cionados a propensão à criação de folga orçamentária nesta organização, além de apre-
sentar os resultados encontrados quanto a assimetria informacional, conflito de interesse, 
monitoramento e folga orçamentária.

4.1. ORÇAMENTO NA EMPRESA ESTUDADA
A empresa está localizada no litoral de Santa Catarina, onde atua há mais de 50 anos na 
indústria de pescados. Destaque em seu segmento, está presente também no mercado 
externo. Seu faturamento ultrapassa 10 milhões de reais anuais e atualmente possui mais 
de 2 mil empregados. 

Constatou-se que a empresa utiliza um manual de orçamento onde constam as diretrizes 
e um orçamento pré-elaborado. Também possui uma comissão de orçamento composta 
pelos diretores da empresa, gerente financeiro, gerente pessoal e o controller. O tipo de 
orçamento utilizado é o empresarial.

O processo orçamentário é elaborado de forma conjunta/participativa em um horizonte de 
tempo anual, o qual necessita de mais de 120 horas para sua elaboração. A periodicidade 
dos relatórios orçamentários é mensal e não são realizadas revisões. As diretrizes sobre o 
comportamento das receitas, expressas no processo orçamentário, são estabelecidas com 
base no percentual de aumento em relação ao ano anterior e indicadores do setor. 

Para as demais informações, sempre são utilizados resultados e números de anos anterio-
res e indicadores econômicos locais, e quase sempre utiliza-se de estatística da indústria 
ou indicadores, análise de mercado e indicadores nacionais. Constatou-se ainda, que além 
das informações financeiras das operações, o plano de marketing também faz parte do 
pacote orçamentário. Contatou-se também que a empresa elabora e aplica o planejamento 
estratégico para um horizonte temporal de mais de 5 anos.

Em relação à execução do orçamento, as questões aplicadas ao diretor da empresa foram 
na forma de escala Likert, ou seja, foi medido o grau de concordância ou discordância de 
cada assertiva. Na questão “um bom fluxo de informações está disponível para o orçamen-
to” houve discordância parcial do responsável pelo orçamento, o que sugere a presença de 
assimetria informacional no processo orçamentário.

O respondente ainda discordou que o orçamento é considerado um segredo da alta ad-
ministração e que uma liderança eficaz é fornecida no processo orçamentário. Concordou 
parcialmente que a coordenação entre os departamentos é conseguida facilmente e que as 
metas são fruto de um processo estruturado e alinhado com o planejamento estratégico. 

Sobre os objetivos pretendidos com a elaboração do orçamento foram destacados: Previ-
sões para o futuro; Maximizar os resultados; Planificar, controlar e valorar os resultados; 
Controle; Planejar a rentabilidade; Auxiliar no planejamento de curto prazo; e Avaliar o 
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desempenho. Motivar gerentes e empregados e criar incentivos e recompensar não foram 
considerados pelo respondente.

As afirmativas referentes aos aspectos motivacionais são apresentadas na Tabela 1, onde 
(1) representa concordo totalmente, (2) concordo parcialmente, (3) não concordo, nem 
discordo, (4) discordo parcialmente e (5) discordo totalmente.

Tabela 1 – Aspectos Motivacionais no Processo Orçamentário

Questão (1) (2) (3) (4) (5)

A autoridade e responsabilidade individual do gerente deve ser clara para o 
controle orçamentário ser eficaz

X

A participação é fundamental para os gestores aceitarem seus orçamentos e 
considera-los atingíveis.

X

O “gamesmanship” orçamentário, onde os gerentes tentam subestimar 
receitas e superestimar os custos/despesas é um problema para a empresa.

X

Os bônus por desempenho para o gerente devem estar ligados ao alcance dos 
objetivos orçamentários.

X

Ter orçamento realizável, mas difícil de atingir, motiva os gestores. X

A participação no processo orçamentário é fundamental quando os 
orçamentos são usados como uma medida de desempenho para os gestores

X

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Observa-se que é ressaltada a importância da participação dos gestores no processo or-
çamentário, assim como o bônus por desempenho deve estar relacionado como o alcance 
das metas orçamentárias. Destaca-se ainda que, para o diretor respondente, a existência 
da prática entre gerentes de subestimar receitas e superestimar despesas é indiferente, o 
que indica a ausência de folga no processo orçamentário.

Por fim, sobre o controle do orçamento, verificou-se que para avaliar diferenças signifi-
cativas entre os valores orçados e realizados a empresa usa pontos de referência como 
valor monetário e porcentagem. A análise é realizada mensalmente pela alta gerência, jun-
tamente com os chefes de departamento e controller. A finalidade da análise das variações 
do orçamento é controlar custos, identificar problemas potenciais a tempo de evitá-los e 
fornecer feedback para o orçamento do próximo período.  

No controle orçamentário são aplicadas as etapas de análise comparativa, identificação dos 
desvios e análise das causas dos desvios. Ainda, segundo o respondente, o orçamento é 
um dos indicadores-chave utilizados na organização para o monitoramento da empresa. 
As principais medidas de desempenho utilizadas são resultados de anos anteriores, valores 
orçados e indicadores e metas do Balanced Scorecard. 

Contudo, no contexto da teoria da agência, pode-se destacar que apesar da existência da 
assimetria informacional na relação entre diretores e gerentes, a empresa procura utilizar 
mecanismos para prevenir os conflitos de interesse provenientes desta relação, como a 
utilização do orçamento participativo e o acompanhamento mensal das variações orçamen-
tárias, o que pode estar relacionado à ausência de folga orçamentária apontada pelo diretor.
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4.2. PROPENSÃO À CRIAÇÃO DE 
FOLGA ORÇAMENTÁRIA
Este tópico discute o questionário respondido por dois gerentes que participam do pro-
cesso orçamentário. Atuam no setor de recursos humanos e são subordinados ao diretor 
respondente do questionário apresentado no tópico anterior. Um respondente trabalha na 
empresa há menos de 2 anos, enquanto o outro está lotado na organização entre 5 e 10 
anos. Ambos são pós-graduados na área de Contabilidade. 

Os aspectos analisados serão apresentados na seguinte ordem: a) Assimetria informacio-
nal; b) Conflito de interesse; c) Monitoramento; e d) Risco da criação de folga orçamen-
tária. A Tabela 2 evidencia a presença de assimetria apontada pelos gestores, sendo que 
conforme Dunk (1993)  a escala Likert utilizada representa: (1) baixa assimetria e (5) alta 
assimetria de informação.

Tabela 2 – Assimetria Informacional na Empresa Pesquisada

Questões (1) (2) (3) (4) (5)

Em comparação com o meu superior, possuo melhores 
informações sobre as atividades realizadas na área sob 
minha responsabilidade. 

2

Em comparação com o meu superior, estou mais 
familiarizado em relação às operações internas da área 
sob minha responsabilidade. 

2

Em comparação com o meu superior, possuo melhor 
compreensão do potencial de desempenho da área sob 
minha responsabilidade.

1 1

Em comparação com o meu superior, sou tecnicamente 
mais familiarizado com o trabalho da área sob minha 
responsabilidade.

2

Em comparação com o meu superior, sou mais capaz 
de avaliar o potencial impacto de fatores externos nas 
atividades da área sob minha responsabilidade.

1 1

Em comparação com o meu superior, tenho melhor 
entendimento do que pode ser alcançado na área sob 
minha de responsabilidade.

1 1

Procuro fornecer o máximo de informações aos meus 
superiores para a elaboração do orçamento.

1 1

Escala: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Não concordo, nem discordo;
(4) Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Observa-se que os gerentes julgam possuir maiores informações a respeito de seu depar-
tamento do que seus superiores. Vale lembrar que o diretor responsável pelo orçamento 
deste departamento discordou parcialmente sobre a assertiva “um bom fluxo de informa-
ções está disponível para o orçamento”, o que sugere a presença de assimetria informacio-
nal no processo orçamentário desta empresa.
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Na Tabela 3 apresenta-se o nível de conflito de interesses presente na relação diretor e 
gerente da empresa analisada. Onde,   (1) significa baixa presença de conflito de interesse e 
(5) alta presença de conflito de interesses. Para a assertiva 13 a escala é reversa.

Tabela 3 – Conflito de Interesse

Questão (1) (2) (3) (4) (5)

O orçamento é elaborado de acordo com os meus interesses. 2

Procuro elaborar o orçamento de modo que aumente a produtividade da área 
sob minha responsabilidade.

1 1

Procuro elaborar o orçamento de modo que aumente meu reconhecimento 
junto a alta administração.

1 1

Procuro elaborar o orçamento de modo que aumente minha remuneração. 1 1

Procuro elaborar o orçamento de modo que reduza os custos da área sob 
minha responsabilidade.

1

O orçamento é elaborado de acordo com os interesses da empresa. 1 1

Escala: Escala: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Não concordo, nem discordo;
(4) Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Pode-se inferir que a empresa está mais suscetível a possuir um baixo nível de conflito de 
interesse, apesar de apresentar leve tendência para a ocorrência desta situação. Isto pode 
ser percebido quando é apontado que o orçamento é elaborado principalmente de acordo 
com os interesses da empresa.

Aspectos como o aumento da remuneração considerada por um respondente vai em desen-
contro com os objetivos da empresa, como pode ser constatado pela resposta do diretor ao 
desconsiderar as opções motivar gerentes e empregados e criar incentivos e recompensar 
como objetivos do orçamento. 

A Tabela 4 trata das questões sobre o monitoramento do processo orçamentário. A inter-
pretação é que (1) significa baixo nível de monitoramento e (5) alto nível de monitoramento.

Tabela 4 – Monitoramento do Orçamento

Questão (1) (2) (3) (4) (5)

A alta administração tem informações suficientes para saber se há folga no 
orçamento da área sob minha responsabilidade.

1 1

A alta administração recebe informações detalhadas sobre as atividades da 
área sob minha responsabilidade.

2

A alta administração monitora a redução de custos da área sob minha 
responsabilidade.

1 1

A alta administração avalia comigo o atingimento do orçamento da área sob 
minha responsabilidade.

1 1

Escala: Escala: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Não concordo, nem discordo; 
4) Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Os resultados apontam para a existência de monitoramento do orçamento na empresa. 
Ademais, é possível constatar a existência de assimetria informacional também na etapa 
de monitoramento, visto que a alta administração não tem informações suficientes para 
saber se há folga no orçamento. Segundo Van Der Stede (2000), na presença de controle 
orçamentário mais rígido os gestores apresentarão menor tendência à criação de folga. O 
monitoramento é uma forma de controle recomendada pela teoria da agência para inibir 
comportamento inapropriado do agente.

Por fim, o último bloco analisado refere-se ao risco de criação de folga orçamentária. Neste 
caso, (1) significa alto risco de criação de folga e (5) baixo risco para as assertivas 18, 19, 
20, 23 e 24 e para as demais, 21 e 22 a escala é reversa, conforme Tabela 5.

Tabela 5 – Folga Orçamentária

Questão (1) (2) (3) (4) (5)

As metas estabelecidas no orçamento da área sob minha responsabilidade 
induzem a alta produtividade.

1 1

Tenho que monitorar os custos da área sob minha responsabilidade por 
causa das restrições orçamentárias.

2

As metas incorporadas no orçamento são difíceis de alcançar. 1 1

Os orçamentos estabelecidos na área sob minha responsabilidade são 
seguramente atingíveis.

1 1

Os orçamentos da área sob minha responsabilidade não são 
particularmente exigentes.

2

Uma estratégia utilizada no orçamento da área sob minha responsabilidade 
é trabalhar com receitas subestimadas, ou seja, com valores abaixo do 
alcançável.

1

Utilizo a estratégia de definir valores superestimados de despesas, ou 
seja, valores superiores ao que realmente serão alcançados para suprir 
eventuais acontecimentos que venham prejudicar a previsão do orçamento.

2

Folgas no planejamento orçamentário são boas para realizar ações que 
não podem ser oficialmente aprovadas.

1 1

Escala: Escala: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Não concordo, nem discordo; 
4) Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os respondentes não concordam que os orçamentos estabelecidos na área sob sua res-
ponsabilidade são seguramente atingíveis e que os orçamentos não são particularmente 
exigentes, o que caracteriza a inexistência de folga. Ainda neste sentido, a percepção dos 
gerentes é de que as metas incorporadas ao orçamento são difíceis de alcançar e necessi-
tam de monitoramento dos custos devido às restrições orçamentárias. 

Os achados contradizem a literatura. Dunk (1993) afirma que quando os subordinados 
participam do processo orçamentário, eles influenciam o processo com a criação de folgas, 
para obter o orçamento mais fácil de ser alcançado. Quando questionados mais diretamen-
te sobre subestimar receitas e superestimar despesas os gerentes discordam que utilizam 
desta prática, porém são consideradas boas para realizar ações que não podem ser oficial-
mente aprovadas. 
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De modo geral, os resultados indicam que a propensão à criação da folga orçamentária 
na empresa em questão é baixa. Considerando as variáveis analisadas, o ambiente or-
ganizacional que propiciou um risco baixo para a criação da folga orçamentária pode ser 
visualizado na figura 1.

Figura 1 – Comportamento das variáveis na empresa estudada

Presença de Assimetria
Informal

Baixo Conflito de
Interesse

Baixa Propensão à
Criação de Folga

Orçamentária

Presença de
Monitoramento

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Apesar da presença de assimetria informacional ser associada na literatura como um forte 
indicativo da existência da folga orçamentária, no contexto estudado esta afirmativa não 
se fundamentou. Uma explicação para este achado é a prática de monitoramento exercido 
pela empresa, o que conforme preceitua a Teoria da Agência reduz a possibilidade do ges-
tor comportar-se de maneira conflitante aos interesses da organização.

5. CONCLUSÕES
São muitas as variáveis estudadas para tentar explicar a propensão da criação de folga 
orçamentária no processo orçamentário. Esta pesquisa se limitou em estudar aquelas 
relacionadas à teoria da agência: assimetria informacional, conflito de interesse e monito-
ramento. Assim, a preocupação central deste estudo foi identificar a propensão à criação 
de folga orçamentária em uma empresa de pescados de Santa Catarina sob a ótica da 
teoria da agência.

Com a aplicação de questionários ao diretor e aos gerentes foi possível identificar que a 
empresa estudada está inserida num ambiente em que existe assimetria informacional, há 
baixo nível de conflito de interesse e presença de monitoramento pela alta administração, a 
qual resultou em uma baixa propensão à criação de folga orçamentária.

Os achados contradizem o estudo de Van der Stede (2000), de que o monitoramento dimi-
nui a assimetria informacional. Os resultados encontrados indicam a presença de monito-
ramento e assimetria informacional. O fato da assimetria informacional aumentar a folga 
orçamentária também não foi confirmado, o que está em desacordo com os achados de 
Dunk (1993), Fisher et al. (2002), Fank (2011), Buzzi et al. (2014) e Lavarda e Fank (2014). 
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Os resultados também indicaram baixo conflito de interesse na relação diretor e gerentes, o 
que contradiz os pressupostos da teoria da agência e os achados de Faria (2011) e Beuren 
e Wienhage (2013). As conclusões também trazem evidências que confirmam outros acha-
dos. O fato de a empresa apresentar indícios de que o monitoramento diminui a propensão 
à folga orçamentária corrobora com Dunk (1993) e Van der Stede (2000).  

Vale ressaltar que ainda podem existir variáveis não mensuráveis, não detectadas ou que 
não foram percebidas nesse estudo que afetam a propensão à criação da folga, o que é 
confirmado ao perceber a inexistência de consenso quanto às variáveis que devem ser tes-
tadas nos estudos empíricos sobre o orçamento (WRUEBEL; FERNANDES, 2014). 

Os resultados deste estudo não devem ser generalizados em virtude de ter sido analisada 
apenas em uma entidade. Recomenda-se para futuras pesquisas aumentar o número de 
empresas analisadas e inserir outras variáveis para análise.
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RESUMO: O setor de eventos vem ganhando cada vez mais visibilidade devido ao seu favoreci-
mento econômico para as localidades que o sediam. Neste sentido, a satisfação de seus partici-
pantes torna-se imprescindível para quem almeja o sucesso, assumindo importância no contexto 
de fidelização e competitividade. O presente estudo tem como problemática: Qual a importância 
da satisfação dos participantes de eventos populares? Assim, cabe frisar que este estudo é rele-
vante, principalmente para o setor de eventos, pois este poderá valorizar a satisfação dos partici-
pantes da atividade, além de relacioná-la com o sucesso do mesmo.Desse modo, esta pesquisa 
teve como objetivo analisar a satisfação do público participante do “Arraiá da Diversidade” versão 
2015. Para tanto, optou-se pela pesquisa bibliográfica e documental seguida da pesquisa de cam-
po de natureza descritiva. Foram aplicados, junto aos participantes do evento “Arraiá da Diversi-
dade”, questionários elaborados através de variáveis criadas de acordo com os serviços ofertados 
no mesmo, construídos com escala Likert de 4 pontos. Os resultados da pesquisa de campo 
são apresentados de forma a evidenciar as perceções dos entrevistados, apontando elementos 
favoráveis a respeito da satisfação para com o evento de acordo com as variáveis analisadas. 
Portanto, o evento “Arraiá da diversidade” edição 2015 atingiu um elevado nível de satisfação dos 
participantes, inclusive gerando uma perspectiva de participação em edições futuras por parte 
dos entrevistados.

Palavras-Chave: Eventos, Satisfação, Arraia da Diversidade.

SATISFACTION IN EVENTS: AN ANALYSIS OF DIVERSITY 
STINGRAY THE PERSPECTIVE OF PARTICIPANTS

ABSTRACT: The sector of events comes winning increasingly visibility because of his fostering 
economic for the places that receive it. In this sense, the satisfaction of his participants does 
indispensable for the one who longs for the success, assuming importance in the context of 
loyalty competitiveness. The present study has how problematic the following questioning: How 
the importance of the satisfaction of the participants of popular events? Like this, it fits to crimp 
that this study is notable, mainly for the sector of events, as this will be able to value the satis-
faction of the participants of events, in addition to relating it with the success of the same. Of this 
way, this investigation had how objective analyse the satisfaction of the public participant of the 
“Arraiá da Diversidade” version 2015. For so much, it opted by the bibliographic and documentary 
investigation followed of the investigation of field of descriptive nature. They were applied, beside 
the participants of the event “Arraiá da Diversidade”, questionnaires elaborated through variables 
created in accordance with the services offered in the same, built with scale Likert of 4 points.The 
results of the investigation of field are presented of form to demonstrate the perceptions of the 
interviewed, aiming favourable elements about the satisfaction for with the event in accordance 
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with the variables analysed. Therefore, the event “Arraiá da Diversidade” edition 2015 reached a 
high level of satisfaction of the participants, included generating a perspective of participation in 
future editions by part of the interviewed. 

Keywords: Event, Satisfaction, Arraiá da Diversidade.

1. INTRODUÇÃO
Devido à rotina estressante de trabalho e estudo, as pessoas estão gradativamente buscan-
do meios para se divertir e se distrair. Assim, muitos escolhem os eventos como forma de 
ocupação do tempo disponível, pois, a partir das opções no mercado atual, estes podem 
proporcionar aos participantes experiências e emoções ímpares. Segundo a Associação 
brasileira de empresas de eventos - ABEOC, o Brasil está no ranking dos 12 países que 
mais sediaram eventos internacionais em 2014, sendo o único da América Latina que está 
integrado ao grupo. A pesquisa toma como importância a região Sudeste, onde tem São 
Paulo e Rio de Janeiro como as principais cidades que sediam eventos internacionais. 
Além dos eventos internacionais sediados pelo país, nota-se que o Brasil também possui 
uma considerável quantidade de eventos nacionais de diversos segmentos, dentre estes 
estão os eventos populares.

Esse segmento de evento atrai pessoas de várias idades e classes sociais, por ser acessível 
ao público e ter um custo módico, sem necessitar de muito esforço do participante. Com 
isso os eventos populares se destacam por apresentar diversas possibilidades de diversão 
que acabam satisfazendo vários tipos de público. O Brasil por possuir uma cultura rica e 
diversificada é um dos países que mais possuem festas populares e de rua, onde três gran-
des eventos se destacam: o carnaval, os festejos juninos e o réveillon.

Cabe frisar que a cada ano os eventos populares têm se renovado sem perder sua essência, 
atrelando esta renovação às tecnologias, qualidade e satisfação do seu público. Mesmo se 
tratando de festas que tem características seculares, não se pode deixar de atribuir novi-
dades para que estas satisfaçam aos anseios do público participante, visando sempre à 
satisfação do mesmo. 

Por se tratar de um setor ligado aos serviços, a qualidade dos mesmos é essencial para que 
o evento atinja seu objetivo e satisfaça as necessidades e desejos do público, contribuindo 
de forma positiva para a atividade. Nesse sentido, a qualidade dos serviços oferecidos vem 
sendo um dos fatores essenciais para o sucesso do evento e para a satisfação do público, 
relacionado a ele. Requisitos estes que atrelados a outros podem ser relevantes no mo-
mento da escolha acerca de qual evento participar.

Assim, à medida que o público fica cada vez mais exigente e seus desejos mais inusitados, 
surge a necessidade de sofisticar os serviços e diferenciá-los dos demais. Desta forma, 
buscando sempre o aperfeiçoamento dos serviços prestados e fazendo com que os seus 
prestadores sempre supram as expectativas de seu público, de modo que a atividade ve-
nha a se tornar singular para seus participantes, e quando este proporciona um elemento 
surpresa, torna-se inesquecível.

Desse modo, o presente estudo tem como problemática o seguinte questionamento: qual 
a importância da satisfação dos participantes de eventos populares? Por isso, diante de 
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tudo que foi exposto anteriormente e da quantidade de eventos populares existentes no 
país, surge a necessidade de estudar a importância da satisfação dos participantes destes 
eventos. Partindo desse contexto, nota-se que a qualidade dos eventos está diretamente 
ligada à quantidade de pessoas que os prestigiam, podendo assim supor, que a satisfação 
do público está relacionada ao nível de qualidade do evento. Cabe frisar que este estudo é 
relevante, principalmente para o setor de eventos, pois este poderá valorizar a satisfação 
dos participantes desta atividade, além de relacioná-la com o sucesso do mesmo.

Desse modo, este trabalho tem a finalidade de analisar a satisfação do público participante 
do Arraiá da Diversidade (versão 2015), realizado no Instituto Federal de educação, ciên-
cia e tecnologia do Rio grande do Norte - IFRN, campus Canguaretama. Para tanto, foi 
necessário identificar o público participante, caracterizando assim o evento e avaliando a 
percepção de satisfação a partir das respostas dos entrevistados.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta fase serão expostos os temas que irão configurar a importância da pesquisa em 
diferentes visões. Assim, serão tratados como pauta da revisão da literatura deste trabalho 
os seguintes temas: eventos, satisfação, serviços e a relação entre satisfação e qualidade 
na prestação de serviços. Desse modo, tais temáticas se apresentam como o alicerce para 
a análise e discussão dos resultados encontrados, a partir da realização deste estudo. 

2.1. OS EVENTOS E SUA SIGNIFICÂNCIA
As atividades associadas aos eventos não são recentes, elas fazem parte da vida do ser 
humano desde a antiguidade. Segundo Mendonça e Perozin (2014), um dos mais antigos 
eventos relatados são os Jogos Olímpicos da Grécia, onde se cessavam guerras para que 
este fosse realizado. Mais adiante surge em Roma as Festas Saturnais, que tinham duração 
de quatro dias, neste evento as diferenças sociais eram deixadas de lado, o mesmo é ca-
racterizado como precursor do carnaval (MENDONÇA; PEROZIN, 2014).

No Brasil, os primeiros eventos realizados em local específico para tal finalidade foram os 
bailes de carnaval, cujo primeiro registro data de 7 de fevereiro de 1840 no Hotel Itália, 
na cidade do Rio de Janeiro (MENDONÇA; PEROZIN, 2014). Em seguida outros eventos 
surgiram, inclusive, de âmbito internacional como a Exposição Internacional do Centenário 
(em 1922), a Copa do Mundo no ano de 1950 (MATIAS, 2013), a primeira edição do Rock 
Rio na década 1980, e a Conferência das Nações unidas sobre o meio ambiente-Eco 92 
(ocorrida em 1992). Hoje, já disseminado no Brasil, esse setor vem trazendo cada vez mais 
visibilidade para o país, por exemplo, a Copa do Mundo no ano de 2014 e as Olimpíadas 
previstas para 2016, conquistando pessoas do mundo inteiro.

Com efeito, o setor de eventos vem crescendo e atraindo milhares de pessoas, sejam como 
participantes ou como prestadoras de serviços. Por abranger diversos segmentos de áreas 
distintas, os eventos necessitam de bons fornecedores e profissionais qualificados, fator 
que pode ser decisivo para o seu sucesso. Além disso, para se obter o sucesso é vital que 
os profissionais de eventos tenham como característica a produtividade e a criatividade, 
transformando isto em um diferencial que vai além das expectativas do consumidor.
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Encontrar uma definição que sirva para todos os tipos de eventos pode ser uma tarefa 
difícil, pois a palavra “evento” consiste em algo muito amplo. Os eventos podem ser consi-
derados como acontecimentos não rotineiros, previamente planejados, com data, horário e 
local específicos, que reúnem pessoas com interesses em comum (TENAN, 2003). Nessa 
perspectiva, compreende-se a necessidade de haver vários tipos de eventos, para cada 
público com interesses específicos. De modo similar, Zitta (2013, p.23) conceitua evento 
como: “Um acontecimento onde se reúnem diversas pessoas com os mesmos objetivos 
e propósitos sobre uma atividade, tema ou assunto. Podemos considerar evento também 
como uma reunião, onde pessoas vão discutir interesses comuns”.

Desse modo, entende-se que os eventos não são meros fatos, e sim acontecimentos ca-
pazes de mobilizar pessoas, transmitir ideias, sensações e emoções. Nesse universo de 
festas e eventualidades com características distintas, destacam-se as festas populares 
que, de acordo com o Portal online São Francisco (2015), “são manifestações capazes 
de reunir em um mesmo ambiente ou por um mesmo objetivo, pessoas de diferentes 
classes sociais, idades e religiões, sem discriminações”. Ainda segundo a citada fonte, 
as maiores festas populares nacionais estão ligadas a religião, de modo que são comuns 
as celebrações em homenagem aos santos e santas, bem como, celebrações em datas 
importantes para o calendário religioso, com ênfase para o catolicismo. Entre essas 
festas ligadas ao catolicismo estão os festejos juninos, eventos que homenageiam Santo 
Antônio, São João e São Pedro.

Atividades como as mencionadas são importantes para preservar a cultura do país. Quando 
afirma a relevância dos eventos como um todo, Silva (2005, p. 24) os destaca ao expor que 
os eventos são agentes transformadores de toda a sociedade, e ainda diz que “os eventos 
tornam-se elementos de transformação social, de educação e mobilização de massas”. 
No entanto, essas características só se aplicam aos eventos que conseguem atingir seu 
público-alvo, alcançando assim o seu propósito, e para isso, é essencial que os participan-
tes se sintam satisfeitos.

Em razão da maioria dos eventos visarem o bem-estar e o contentamento do seu público, 
percebe-se que a satisfação dispõe de um papel importante para o setor, já que o partici-
pante mensura a qualidade do evento de acordo com seu grau de satisfação. Neste sen-
tido, torna-se indispensável para o profissional de eventos o cuidado com o seu público, 
intentando sempre alcançar suas expectativas e surpreendendo-o de modo que venha a 
agradá-los afim de atingir um nível de satisfação elevado.  

2.2. A SATISFAÇÃO COMO UM ELEMENTO 
DE MENSURAÇÃO DA QUALIDADE
A partir da discussão exposta na seção anterior, pode-se considerar que a satisfação está 
ligada as sensações agradáveis que os indivíduos sentem quando as situações ocorrem 
de acordo com suas pretensões ou se cumprem de forma a satisfazê-los positivamente. 
Quando se trata da prestação de serviços, entende-se que a satisfação está relacionada ao 
nível de qualidade empregado em sua oferta. Segundo o dicionário Aurélio (2010) satisfa-
ção significa prazer, alegria. Podendo este sentimento variar entre diferentes pessoas, uma 
vez que estas possuem desejos distintos.
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De forma geral Castelli (2003) relaciona a satisfação das pessoas com o atendimento às neces-
sidades das mesmas, bem como, de todos com quem a empresa mantém compromisso, tais 
como: clientes, acionistas, empregados, comunidade. O autor ainda ressalta a importância do 
diálogo permanente com estas pessoas, para que se evite o desequilíbrio da empresa. Assim, 
esta comunicação pode identificar os anseios dos consumidores e da própria empresa, facilitan-
do a elaboração ou aperfeiçoamento de um produto ou serviço, atendendo as necessidades do 
público e consequentemente alcançando a satisfação do mesmo.

Percebe-se que para conquistar um cliente e mantê-lo fiel, é imprescindível que o produto 
ou serviço oferecido atenda suas necessidades e expectativas. Assim, quando se trata de 
um cliente novo, ele cria certa expectativa sobre o produto ou serviço, e após a sua com-
pra, vivencia um dos cinco níveis de satisfação (muito satisfeito, satisfeito, indiferente, 
insatisfeito ou muito insatisfeito) (KOTLER, 2009).

Kotler (2009, p. 170) afirma que “a probabilidade de que o novo cliente volte a comprar 
está amplamente relacionada ao nível de satisfação com a primeira compra”. Assim, o nível 
máximo de satisfação do cliente fará com que ele não apenas volte a procurar o produto/
serviço ofertado, como também, fará com que ele faça a divulgação por meio “boca a 
boca”, além de se tornar fiel a empresa.

Em razão dos fatos citados anteriormente, a satisfação do consumidor, seja por um produ-
to ou por um serviço, vem ganhando atenção de empresários e pessoas do ramo. Visto que 
ela é capaz de fidelizar o cliente e divulgar o produto/serviço de forma gratuita e espontâ-
nea. Para inferir sua relevância, Aguiar (2007, p 56) explica que:

O processo de satisfação é importante para o entendimento de que o fator de 
sucesso dentro da organização é a construção e a manutenção de um relaciona-
mento com o consumidor, pois este relacionamento é que faz com que o cliente 
adquira novamente os produtos ou serviços da empresa. Assim, a satisfação é 
determinada pelos sentimentos ou atitudes que o indivíduo tem sobre o produto 
ou serviço, após tê-lo comprado e consumido.

Diante disso, conclui-se que esse sentimento de satisfação não está ligado unicamente 
a fatores físicos, tais como produtos e serviços, mas também a fatores emocionais que 
implicam diretamente na avaliação do consumidor, como exemplo do elemento surpresa. 
Dessa maneira, a oferta deve atender não somente as expectativas do consumidor, mas ter 
como principal elemento o ato de surpreender além das expectativas. Desse modo, cabe 
frisar que o organizador de eventos deve estar atento à qualidade dos serviços prestados, 
serviços estes que podem comprometer o evento se não prestados de forma adequada.

Os prestadores de serviços devem sempre estar conectados com o que o mercado dis-
ponibiliza em sua área, de forma a utilizar ferramentas que favoreçam a satisfação do 
consumidor, afim de fidelizá-lo. Além disso, o serviço prestado requer maior atenção, pois 
diferentemente do produto, ele não pode ser experimentado/testado antes de ser consu-
mido. Portanto, os serviços necessitam de mais cautela, já que sua execução impacta 
diretamente na satisfação do público consumidor.
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2.3. AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
Os serviços são as ações desenvolvidas por um indivíduo ofertadas a outro no intuito de 
satisfazer os desejos de consumo do mesmo. A palavra serviço tem sua derivação do latim 
servitium que faz referência à ação de servir, e corresponde ao ato de prestar alguma ati-
tude a um determinado indivíduo. Kotler e Keller (2006, p. 397) consideram serviço como 
“[...] qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer 
a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou 
não ligada a um produto concreto”. 

O serviço possui características particulares,  e Kotler e Armstrong (2003) destacam como 
principais a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade, e a perecebilidade.  Assim, 
na intangibilidade os serviços não podem ser tocados, não podem ser sentidos ou pro-
vados antes de serem consumidos. Sendo assim, não podem ser possuídos (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2003); na inseparabilidade geralmente um serviço não pode ser separado 
do seu fornecedor, ele envolve uma relação de confiança e credibilidade, dessa forma, o 
prestador de serviço é uma figura decisória no momento de sua obtenção (DIAS; PIMEN-
TA, 2005); na variabilidade, por depender de quem, quando e onde são executados, os 
serviços são variáveis (SIMÕES, 2006). Desse modo, um serviço pode ser satisfatório para 
um cliente e insatisfatório para outro. Por fim, na perecibilidade os serviços não podem 
ser estocados, desse modo são fabricados no momento em que serão consumidos. Kotler 
e Armstrong (2014) explicam que “o serviço é perdido para sempre se não prestado no 
momento da demanda”.

É interessante salientar que um evento é considerado um serviço, e, portanto, possui to-
das essas características com seus problemas e dificuldades. Britto e Fontes (2002, p.47) 
aconselham que “o empreendedor deve traçar metas para tornar tais serviços tangíveis au-
mentando a produtividade de seus fornecedores, padronizando sua qualidade, melhorando 
a capacidade de ofertas e criando diferenciações competitivas[...]”.

Mediante estas informações constata-se que o diferencial e a qualidade dos serviços são 
fatores importantes para alcançar seus objetivos. Falhas na qualidade dos serviços não são 
tão facilmente corrigidas como as de um produto manufaturado que pode simplesmente 
ser trocado (LASHLEY E SPOLON, 2011). Sendo assim, o serviço bem prestado satisfará o 
cliente assim como neutralizará as contrariedades que o setor apresenta, obtendo sempre 
um padrão de qualidade para seus clientes. 

2.4. RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO E 
QUALIDADE NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A qualidade dos serviços prestados é aspecto preocupante, sobretudo nas empresas que 
trabalham com este seguimento, podendo este fator acarretar consequências para a ima-
gem das organizações. Desse modo, torna-se indispensável uma atenção para tal fator 
como forma de manter e conquistar clientes. De acordo com as ideias apresentadas por 
Armand Feigenbaum na década de 1960 e expostas por Maximiano (2011, p.57) “a qua-
lidade é uma questão de satisfação do cliente. A qualidade nasce com a definição das 
especificações do produto, ouvindo-se a voz do cliente”. O referido autor ainda salienta 
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que a qualidade deve estar no produto ou serviço desde o início, com base nos desejos e 
interesses do consumidor.

Sob outra perspectiva Ferreira (2001) revela que a satisfação do cliente não está intei-
ramente ligada a qualidade dos serviços prestados, podendo essa ser influenciada por 
fatores externos. Desse modo, se um cliente se dirige a um serviço (hotel, restaurante, 
evento), que possui um nível de qualidade elevado, e antes ou depois de consumi-lo tornar-
-se vítima de um assalto (fator externo), este fator pode influenciar na satisfação do con-
sumidor em relação à qualidade do serviço ofertado, mesmo que estes fatores não estejam 
relacionados com o serviço adquirido.

Para Martins e Laugeni (2005) as empresas têm a qualidade como uma arma a seu favor 
no mercado competitivo, uma vez que está cada vez mais complexo sobreviver no merca-
do sem serviços de qualidade. Com isso, esse adjetivo atribuído aos serviços realizados 
de maneira satisfatória, contribui para o destaque da empresa no mercado, fazendo dessa 
qualidade um diferencial capaz de fidelizar clientes através da satisfação. 

Explicando a diferença entre qualidade e satisfação Oliver (1996 apud MIRANDA, 2001) 
relata que a satisfação é uma resposta imediata à experiência de consumo, enquanto que 
a qualidade existe antes e após o consumo. Desse modo, a qualidade é vista como pre-
cedente a satisfação; é, portanto, uma atitude de longo prazo, mais resistente à mudança, 
face à satisfação que, como uma operação específica tem maior possibilidade de sofrer 
influências no nível de serviços recebidos.

Há de convir que a qualidade está atrelada a satisfação. No que se refere ao setor de even-
tos nota-se que o mercado atual está constantemente à procura da qualidade em seus 
serviços, de modo que venha a satisfazer seu cliente, adquirindo benefícios provindos da 
satisfação. Desse modo, a qualidade dos serviços que objetiva a satisfação dos clientes, 
torna-se não apenas um fator complementar em uma empresa, mas um fator indispensável 
para alcançar o sucesso.

Assim, verifica-se que a qualidade dos serviços vem se destacando juntamente com o acrés-
cimo dos eventos nos últimos anos, com isso as empresas buscam mecanismos para fideli-
zar seus clientes. Estes possibilitam ao prestador se especializar e aperfeiçoar seus serviços 
de maneira a se destacar dos demais visando sempre à qualidade em primeiro plano.

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Com o intuito de avaliar a satisfação dos participantes do evento “Arraiá da Diversidade” edi-
ção 2015 do IFRN Campus Canguaretama, realizou-se uma pesquisa de campo de natureza 
descritiva, que consiste no estudo desenvolvido no próprio local em que ocorreu o fenôme-
no a ser analisado, descrevendo as características do mesmo ou da população (Cajueiro, 
2013). Para melhor conhecimento sobre o assunto, utilizaram-se pesquisas bibliográficas, 
bem como, a análise documental no intuito de captar dados acerca do evento investigado.
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O universo da pesquisa foi composto pelos participantes do evento “Arraiá da Diversidade” 
edição 2015 (alunos, servidores técnicos e docentes), que teve um público aproximado de 
200 pessoas, onde 23 responderam aos questionários aplicados, constituindo-se assim, 
uma amostra não probabilística, aleatória e por conveniência. Mattar (1996, p. 132) afirma 
que “amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da popula-
ção para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou 
do entrevistador no campo”.

Os questionários foram elaborados a partir de variáveis criadas de acordo com os serviços 
ofertados no evento, construído com escala Likert de 4 pontos, onde 1 representava “óti-
mo” e 4 “ruim”. Considerando que o processo de formação de resposta se dá através dos 
estágios de 04 etapas. CAMPELL (1988) sugere que números maiores que os utilizados 
poderiam aumentar a complexidade no entendimento das opções de resposta. Isso poderia 
trazer algum tipo de prejuízo ao processo de análise dos resultados da pesquisa. Os dados 
coletados junto aos organizadores do evento e a busca por referências sobre o assunto de-
ram subsídio à elaboração do questionário, aplicado no período de julho a agosto de 2015. 
Após a coleta de dados foi utilizado o software Google Drive, que facilitou a tabulação dos 
dados, possibilitando fazer a análise quantitativa com o propósito de alcançar o objetivo 
deste estudo. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DE RESULTADOS

A pesquisa realizada para reunir outros dados para este estudo é fruto do levantamento a 
partir de uma pesquisa documental sobre o histórico do evento analisado, bem como, da 
aplicação do instrumento contendo 23 (vinte e três) questões a certa do mesmo, aplicado 
de forma aleatória junto aos seus participantes na etapa do pós-evento.

4.1. O EVENTO JUNINO DO CAMPUS 
CANGUARETAMA: ARRAIÁ DA DIVERSIDADE
O evento junino “Arraiá da Diversidade”, teve seu marco inicial no dia 03 de julho de 2014, 
sendo realizado no Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte - IFRN, campus Canguaretama. Tal atividade foi organizada pelos discentes da pri-
meira turma do Curso Técnico Subsequente em Eventos, sob a supervisão das professo-
ras Darlyne Fontes e Renata Trigueiro (coordenadora do curso). O evento se configurou 
como a primeira comemoração ocorrida nesse campus, este teve como principal objetivo 
promover a interação entre alunos e servidores. Haja vista que se tratava de um campus 
recém-inaugurado, o evento foi considerado de pequeno porte, com aproximadamente 150 
participantes, Brito e Frontes (2002) classificam-se eventos de pequeno porte aqueles que 
contem até 200 participantes.  
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Figura 01: 1ª edição do Arraiá da Diversidade

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 02: 1ª edição do Arraiá da Diversidade

 
Fonte: Dados da pesquisa

Desse modo, após a realização da primeira edição, o festejo se consolidou de modo a 
permitir que se realizasse a segunda edição no dia 1 de julho de 2015, onde o mesmo foi 
organizado pelos alunos da turma do Curso Técnico Subsequente em Eventos 2014.2 com 
a coordenação do corpo docente e dos servidores, do Grêmio Estudantil (Homero Homem) 
e da Empresa Junior (Eventur), através de uma comissão estabelecida para este fim pela 
Direção Geral do campus.  Nesse período, o campus já contava com um número maior de 
alunos e servidores (docentes e técnicos). Em consequência disso, o evento recebeu uma 
quantidade maior de participantes, aproximadamente 200 pessoas, se encaminhando para 
a categoria de médio porte, que de acordo com Brito e Fontes (2002) são eventos com pú-
blico estimado entre 200 e 500 pessoas. Cabe frisar que, em ambas as edições cada pessoa 
ligada à instituição, teve direito de convidar uma pessoa externa.

O evento ainda contou com apoiadores e patrocinadores, onde os mesmos correspondiam à 
equipe discente do campus, os servidores (docentes e técnicos), a prefeitura municipal das 
cidades de Canguaretama e Goianinha/ RN, assim como a comunidade indígena do Catú.  
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Figura 03: 2ª edição do Arraiá da Diversidade

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 04: 2ª edição do Arraiá da Diversidade

Fonte: Dados da pesquisa

Convém registrar que em ambas a edições realizadas na organização do evento se opor-
tunizou a vivência da relação teoria x prática por parte dos discentes do Curso Técnico 
Subsequente em Eventos, ofertado neste campus do IFRN. Assim, foi possível promover o 
conhecimento prático e estimular a criatividade dos mesmos. 

Deste modo, fez-se necessário uma investigação aprofundada do evento no ano de 2015, 
com o objetivo de pesquisa voltado a análise da satisfação dos participantes do evento, 
identificando o perfil e traçando assim uma possível margem de percepção dos mesmos 
em relação ao termo satisfação.

4.2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS 
PARTICIPANTES DA EDIÇÃO 2015
A partir dos questionários aplicados junto aos participantes do evento “Arraiá da diversi-
dade”, foi possível identificar seu perfil através de variáveis como gênero, nível de envolvi-
mento com o IFRN/Canguaretama, nível de escolaridade, renda, faixa etária, estado civil e 
período de relação com o IFRN.
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos participantes do evento “Arraiá da diversidade” edição 2015.

Gênero
Masculino 14 60.9%

Feminino 9 39.1%

Nível de envolvimento com o 
IFRN/ Canguaretama

Aluno 14 60.9%

Servidor Docente 4 17.4%

Servidor Técnico 4 17.4%

Outros 1 4.3%

Nível de escolaridade

Doutor 2 8.7%

Mestre 1 4.3%

Especialista 2 8.7%

Superior 2 8.7%

Superior Incompleto 1 4.3%

Ensino Médio 10 43.5%

Ensino Fundamental 5 21.7%

Alfabetizado 0 0%

Semianalfabeto 0 0%

Renda mensal

Ate 01 salario mínimo 4 17.4%

Entre 02 e 05 salario mínimos 15 65.2%

Mais de 05 salários mínimos 4 17.4%

Faixa etária

De 14 a 17 anos 12 52.2%

De 18 a 20 anos 2 8.7%

De 21 a 30 anos 3 13%

De 31 a 40 anos 3 13%

De 41 a 50 anos 2 8.7%

Acima de 50 anos 1 4.3%

Estado civil

Solteiro (a) 18 78.3%

Casado (a) 5 21.7%

Divorciado (a) 0 0%

Viúvo (a) 0 0%

Outros 0 0%

Período de relação com o instituto

De 3 a 6 meses 14 60.9%

Há 1 ano 2 8.7%

Há 1 ano e 6 meses 3 13%

2 anos ou mais 4 17.4%

Fonte: dados da pesquisa

De acordo com o dado analisado, parece claro afirmar que o público do evento junino “Ar-
raiá da Diversidade” edição 2015, foi composto, em sua maioria, por estudantes. Levando-
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-se em consideração que a maioria dos respondentes mantém uma relação recente com o 
IFRN (60.9%), supõem-se que os mesmos não participaram da edição anterior, já que eles 
ingressaram na instituição posteriormente.

Conhecer o perfil do público é um fato relevante para um evento, pois o estudo da demanda 
possibilita identificar o aperfeiçoamento necessário para os próximos eventos (FEITAS et 
al, 2015). Conhecendo o perfil dos participantes, é possível criar estratégias adequadas 
para o público-alvo, dessa forma, encontrando maneiras propícias de satisfazê-lo.  

4.3. A SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 
ARRAIÁ DA DIVERSIDADE EDIÇÃO 2015
Com base nos dados coletados, foi possível mensurar a satisfação dos participantes do 
evento em relação a diversos aspectos, contribuindo assim, a avaliação do evento como 
um todo. A tabela 2 apresenta o nível de satisfação do público em torno da divulgação e 
comunicação do evento, sendo essas as primeiras etapas que envolvem os participantes, 
no período pré-evento. 

Tabela 2 Satisfação dos participantes do
“Arraiá da Diversidade” versão 2015 em torno da divulgação e comunicação do evento

Ótimo 10 43.5%

Bom 10 43.5%

Regular 3 13%

Ruim 0 0%

Fonte: dados da pesquisa

Averígua-se por meio do exposto, que a divulgação obteve como resultado seus maiores 
percentuais entre ótimo e bom: ambos com 43.5%, atingindo apenas 13% na categoria 
regular. Essa divulgação foi realizada através da página virtual do IFRN, bem como, em 
cartazes e comunicação em sala. Desse modo, ficou evidenciado que a divulgação e co-
municação do evento foi realizada com sucesso. Partindo desse contexto notabiliza-se que 
“para a comunicação fluir, todos os envolvidos devem se empenhar em orientar e asses-
sorar todas as áreas no que diz respeito à forma mais adequada de conduzir suas relações 
com o público” (SEDEVITRIZ, 2006 p.36). 

Além da comunicação e divulgação, outro fator significativo para um evento é a sua pro-
gramação, podendo este, despertar o interesse do público, contribuindo para uma boa 
avaliação. A tabela 3 trata da satisfação dos participantes em relação à programação do 
“Arraiá da Diversidade”, onde foi composta por lançamento de livros, apresentações de 
cordel, concurso de dança junina, sorteio de balaio junino, apresentação do rei e rainha do 
milho, quadrilha improvisada e apresentação musical.
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Tabela 3 Satisfação dos participantes em torno da programação do “Arraiá da diversidade” edição 2015

Ótimo 12 52.2%

Bom 6 26.1%

Regular 2 8.7%

Ruim 3 13%

Fonte: dados da pesquisa

Este item foi um dos que apresentaram maior variação entre as respostas, apesar de alguns 
respondentes considerarem a programação do evento como regula (8.1%) e ruim (13%), 
considera-se que a avaliação geral foi positiva, já que mais da metade dos participantes 
(52.2%) responderam ótimo. Entretanto, um dos caminhos que poderiam ser traçados 
para atingir uma fatia maior de participantes seria a realização de uma pesquisa de deman-
da. Nela os participantes são indagados sobre sua visão, podendo expor sua opinião, bem 
como o que gostariam de ver no evento, entre outras coisas, ou seja, os aspectos qualita-
tivos (FREITAS et al, 2015). 

 A opinião do público em torno dos prestadores de serviços também é de grande valia para 
um evento. A tabela 4 trata desta questão. Há de convir que a qualidade do serviço influen-
cia na maneira com que a empresa deseja obter o sucesso e se diferenciar entre as demais 
(SIMÕES, 2006). Nesse contexto, nota-se que com os eventos não é diferente, eles sempre 
devem oferecer os melhores serviços para que possam ser considerados um sucesso.   

Tabela 4 Satisfação dos participantes do
“Arraiá da Diversidade” edição 2015 em relação aos prestadores de serviço

Ótimo 13 59.1%

Bom 8 36.4%

Regular 1 4.5%

Ruim 0 0%

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a tabela 4, verificou-se que os prestadores de serviços do “Arraiá da Di-
versidade” foram avaliados pela maioria dos respondentes de forma satisfatória, sendo 
considerado ótimo por 59.1% dos participantes e bom por 36.4%. Tornando-se percebido 
que a maior parte dos prestadores de serviços obtiveram uma avaliação positiva, é possível 
supor que os mesmos realizaram seus trabalhos com qualidade. Simões (2006, p. 42) des-
taca que “as percepções da qualidade se baseiam em repetidas comparações das expec-
tativas dos clientes em relação a um determinado serviço com o seu real desemprenho”. 
Presumindo-se assim, que as necessidades e expectativas dos participantes do evento em 
estudo foram atendidas. 

Como foi visto, quando os fatores mencionados são atendidos adequadamente trazem 
como resultado a satisfação do consumidor. Esta por sua vez, está ligada a fidelidade do 
cliente e a lucratividade (MIRANDA, 2001) merecendo prestígio e consideração. A tabela 5 
mostra o percentual da satisfação do público do “Arraiá da Diversidade” como uma avalia-
ção geral do evento.
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Tabela 5 Nível de satisfação do evento “Arraiá da Diversidade” para os participantes

Ótimo 14 60.9%

Bom 6 26.1%

Regular 2 8.7%

Ruim 1 4.3%

Fonte: Dados da pesquisa

Esta avaliação apresenta um valor significante, do ponto de vista de uma visão geral do 
evento, pois mostra a satisfação do público em relação ao evento como um todo. Dessa 
forma, analisando a tabela 5 verifica-se que neste quesito obteve-se uma variação entre 
todas as alternativas oferecidas. Entretanto, destacando-se o nível ótimo com 60.9% e bom 
com 26.1% das opções marcadas, podendo-se considerar que o evento foi realizado com 
êxito, já que este satisfez positivamente mais da metade dos participantes.

Sabe-se que a satisfação dos clientes está atrelada a fidelidade dos mesmos, portanto, para 
afirmar a satisfação do público do Arraiá, a tabela 6 mostra a quantidade de participantes 
que frequentariam o evento em uma oura edição. 

Tabela 6 Participantes do
“Arraiá da Diversidade” edição 2015 que voltariam a participar de uma nova edição

Sim 23 100%

Talvez 0 0%

Não 0 0%

Fonte: Dados da pesquisa

A tabela apresentada mostra o resultado unânime dos respondentes que participariam de 
uma nova edição do evento junino “Arraiá da Diversidade”. Isso mostra que, apesar de ter 
ocorrido variações nas respostas sobre satisfação, não houve índices negativos expressi-
vos que comprometessem o “Arraiá” de modo a julgá-lo como um evento de insucesso, a 
ponto de o participante não aceitar participar de um próximo, podendo assim se consolidar 
de tal modo que receba um maior número de público em edições futuras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como propósito analisar a satisfação do público do evento “Arraiá 
da Diversidade” edição 2015. Especificamente, o estudo objetivou caracterizar o evento, 
identificar o público participante e ainda, avaliar a percepção de satisfação para com o 
evento pelo público. Para tanto, foi aplicado junto a seus participantes, no período pós-
-evento, um questionário tendo como foco principal a análise da satisfação.

Considera-se que os objetivos foram alcançados, pois se conseguiu caracterizar o evento 
por meio da análise documental. Também foi possível identificar os participantes através 
da análise dos questionários aplicados, obtendo assim o perfil sociodemográfico do públi-
co. No que tange a satisfação, foram obtidas informações importantes sobre a mesma na 
concepção dos participantes, em diferentes variáveis, o que permitiu o trabalho estatístico 
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das respostas e a reflexão sobre os conteúdos apresentados. Desse modo, havendo a 
oportunidade de externar a opinião do público do evento, contribuindo para uma melhor 
construção do planejamento do “Arraiá da Diversidade”.

Portanto, os elementos da presente pesquisa mostram o que foi alcançado no evento, no 
que diz respeito à satisfação. Os dados coletados podem ser indicativos para a realização 
de outros estudos a respeito da satisfação e da qualidade dos serviços prestados na área 
de eventos. Ainda com a proposição de estudos futuros, recomenda-se a realização de 
novas investigações relacionadas não apenas a satisfação sob a ótica do consumidor, mas 
também na perspectiva de outros envolvidos no evento (organizadores, patrocinadores, 
prestadores de serviço), de modo que venha a acrescentar informações que possibilitem o 
enriquecimento da análise. Desse modo o presente trabalho pode fornecer elementos úteis 
aos agentes envolvidos com a atividade.
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NORMAS EDITORIAIS
A Connexio, revista científica semestral da Escola de Gestão e Negócios, publica trabalhos 
inéditos sob a forma de artigo. Os artigos não devem estar em processo de avaliação em 
nenhuma outra publicação. As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não 
havendo data limite para submissão de artigos. 

ENVIO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO DE OBRA E CES-
SÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devidamente 
preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemunha. O termo deve ser enca-
minhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplementares (Passo 4 
no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto explicativo refe-
rente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização 
de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais o procedimento se 
torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de submissão apenas para 
documentos suplementares que funcionam como um apêndice ao manuscrito, com o ob-
jetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.

O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais encontra-se disponível na barra de navegação (menu superior da página do repositó-
rio científico da UnP).

SUBMISSÃO DE ARTIGOS

Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://
repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/connexio. Para isso, o(s) autor 
(res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

O artigo não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e 
e-mail. Essas informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científico UnP, 
em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios 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, 
revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do artigo, os autores são notificados sobre 
a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá ser de quatro formas:

a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).
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b) Aceito com revisão.

c)  Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).

d)  Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se 
tiver um aceite e uma rejeição, será encaminhado para um terceiro avaliador. 
Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram 
efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para que os 
autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item levantado por cada 
revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação destas sugestões pro-
venientes do processo revisional do artigo, fica a cargo dos autores a adequação do texto 
utilizando a ferramenta de revisão do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscan-
do manter a qualidade da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expres-
sados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o texto para 
a Revista Connexio, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas, bem 
como na autorização da publicação dos textos.

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 
espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, definitiva, 
exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra aceito para 
publicação na Revista Connexio à APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Avenida Floriano 
Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantenedora da Universidade Poti-
guar – UnP, assim como à Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., e respec-
tivas afiliadas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, 
CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em 
quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em 
quaisquer outras plataformas, base de dados e/ou meios de divulgação/disseminação do 
conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou estrangeiros, a título 
gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para 
tanto, as faculdades de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retrans-
missão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou digitalmente, e licença ou 
relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que 
título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Reposi-
tório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS
QUANTIDADE DE PÁGINAS

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.
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FORMATO DOS ARTIGOS

Os artigos devem ser entregues via e-mail (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 fim; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

ESTRUTURA TEXTUAL

A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes ele-
mentos: 

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 
conhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço ele-
trônico e/ou físico (facultativo);

• 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.

Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

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 pala-
vras-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.
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RESUMO

No idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e ob-
jetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

PALAVRAS-CHAVE

 São descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou com-
postas 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. 

TRADUÇÃO

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

CITAÇÕES

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

Citação direta no texto:

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

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

• Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
margem esquerda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples 
entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pre-
tende entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século 
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).

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. 

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.
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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 pro-
cedimentos 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 me-
nos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que 
nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E 
é menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de 
que nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir 
o que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um 
amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que tenda 
a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado 
de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

ILUSTRAÇÕES

São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotografias, lâminas usadas para 
enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüencial, sendo citadas no texto en-
tre 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. Deve ficar posicio-
nado acima da figura;
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• 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: Fluxo do transito.

Fonte: Do autor.

TABELAS 

São utilizadas no texto com o propósito de apresentar resultados 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 superior 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 da tabela. 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 usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar 
as laterais.

Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.

ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07
Fonte: Do autor,
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REFERÊNCIAS E NOTAS COM INDICAÇÃO DA FONTE DE PESQUISA 

Devem incluir apenas as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. De-
vem 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.

Seguem 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 científi ca:

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.

– Monografi a, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

– Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S.; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. O pensamento do empreendedor ce-
arense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

– Em meio eletrônico:

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.

NORMALIZAÇÃO

Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que po-
derão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor 
poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elaboração dos artigos, quais 
sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028.
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ENDEREÇO DA REVISTA

O e-mail para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos 
para a revista.

RECOMENDAÇÕES

Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às normas solicitadas, 
verifique (m) se todos os autores citados constam na lista de referências ao fim do trabalho 
e zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação 
de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.




