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EDITORIAL

Prezados leitores,

Apresentamos mais uma edição da revista CONNEXIO. Neste número temos muito o que 
comemorar e a conquista de novos Qualis-CAPES é um destes motivos. Tal fato atesta 
o nosso comprometimento e envolvimento no processo editorial acadêmico-científico e 
valoriza ainda mais as pesquisas na área.  Os textos retratados neste exemplar estão asso-
ciados à temática Gestão Empreendedora, de modo a vincular ainda mais as discussões em 
nível de Pós-graduação com o mercado. Estão situados os seguintes artigos:

1 – INOVAÇÃO EM MODELO DE NEGÓCIO: O CASO DA STARTUP EBRIKE STORE

2 – ZMOT (ZERO MOMENT OF TRUTH): O ESTUDO DAS GERAÇÕES E DO 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO ZERO DA VERDADE

3 – A HORA DO TREM: O TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CONTAINER

4 – CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS 
CUSTOMIZADOS

5 – PERFIL DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS EM NÍVEL DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROLADORIA

6 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: 
UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

7 – PERCEPÇÕES DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA: ESTUDO NUM ESCRITÓRIO 
ADMINISTRATIVO

8 – AS METAS E OS INDICADORES NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO: ESTUDO 
DE CASO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, DISCUSSÃO E ANÁLISE.

A Equipe editorial deseja uma excelente experiência de leitura. 

Contamos com novos trabalhos para as futuras edições. 

Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso.
As editoras .
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Resumo: Atualmente a inovação é considerada um fator diferencial para as empresas, principal-
mente as empresas nascentes (startups) as quais já nascem com algum elemento inovador que 
as diferencia das demais empresas. Neste sentido, este estudo tem como objetivo identificar 
e apresentar o processo de inovação desde o briefing até a formação da startup eBrike Store, 
situada no norte do Rio Grande do Sul. A metodologia de pesquisa utilizada consiste em uma 
pesquisa qualitativa e descritiva por meio de um estudo de caso. Os resultados demonstram que 
os conceitos de inovação, processos de inovação bem como os modelos de inovação e de negó-
cio estão presentes na startup e que é necessário inovar para criar ou explorar novos mercados 
assim como se manter em mercados existentes.

Palavras-chave: Inovação. Startups. Empreendedorismo.

INNOVATION IN BUSINESS MODEL: TH E 
CASE OF STARTUP EBRIKE STORE

Abstract:  This article presents an introduction to the concepts and types of innovation, innovation 
process, innovation and business models. Currently innovation is considered to be a differentiating 
factor for companies, especially start-ups which are born with some innovative element that differs 
from most companies. In this sense the objectives of this paper are an introduction to issues rela-
ted to innovation, identify and present the innovation process from the briefing until the formation 
of startup eBrike Store located in northern of Rio Grande do Sul. The research methodology used 
in the formulation of this article consists of a case study (YIN, 2009). The contribution of the article 
is to present the process of formulating innovative startup eBrike Store. The results show that the 
concepts of innovation, innovation processes as well as models of innovation and business are 
present in this startup and the need to innovate to create or exploit new markets so as to remain 
in existing markets.

Keywords: Innovation. Startups. Entrepreneurship.



13

1. INTRODUÇÃO
Os clientes estão se tornando cada vez mais sofisticados, atualizados e consequentemente 
mais exigentes, e de modo geral, estão buscando mais valor agregado nos produtos ou 
serviços que consomem. Neste sentido, os concorrentes estão observando essa movimen-
tação do mercado e recorrem aos serviços como meio de criarem ofertas mais valiosas, 
bem como, o avanço da tecnologia que habilitam as empresas a criar novos serviços com 
mais facilidade (GRONROOS, 2004).

Neste contexto, as empresas precisam se adaptar e buscar uma abordagem à inovação que 
seja poderosa, eficaz e amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos 
dos negócios e da sociedade e que indivíduos e equipes possam utilizar para gerar ideias 
inovadoras que sejam implementadas e que se tornem diferenciais competitivos para as 
empresas (BROWN, 2010). 

Garcia e Calantone (2001) definem inovação como o processo iterativo que acontece a par-
tir da percepção do inovador em relação ao mercado ou a uma oportunidade de serviço que 
pode ser explorada com o desenvolvimento e a criação de um produto tecnológico. Desta 
forma, destaca-se que a inovação é considerada um fator estratégico para as empresas, 
uma vez que os líderes olham para a inovação como a principal fonte de diferenciação e 
vantagem competitiva.

Portanto, um dos principais fatores que expõem a inovação como um assunto relevante e 
atual é o seu potencial estratégico e a forte ligação do tema com o empreendedorismo e 
as startups. Este estudo tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada com uma 
startup de base tecnologia que buscou através da inovação em serviços, se posicionar e 
criar um novo nicho de mercado.  Nesta análise, buscou-se desmistificar os artifícios en-
volvidos no nascimento deste projeto inovador, bem como apresentar os processos que 
acompanharam a startup eBrike Store neste momento. 

Perante o exposto, este artigo apresenta os conceitos e tipologias de inovação, na sequên-
cia o processo de inovação, modelo de inovação, modelo de negócio, empreendedorismo 
e startups, estes temas serviram como base teórica visando aproximar o contexto em que 
a startup se encontra em relação à teoria.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. CONCEITOS E TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO
Segundo Rogers (1983), a inovação vai se caracterizar pela percepção do indivíduo para 
com o objeto, a prática ou a ideia. Se em sua concepção o alvo observado lhe parecer algo 
novo será considerado inovador. A inovação também é vista como o processo de geração 
de ideias através de agentes internos e externos, além de em uma fase de implementação 
necessitar de coligações para auxiliar financeiramente no projeto, ajudando no desenvolvi-
mento de protótipos e por fim concretizando a produção (KANTER, 1986). 

Outros estudos procuram entender outras abordagens da inovação, como Damanpour e 
Aravind (2012) que traz a questão da adoção da inovação pelas organizações. Neste con-
texto, as empresas procuram através da inovação de produtos, processos ou serviços, 
melhorar sua performance e efetividade internamente e externamente. 

Ainda sobre esta definição, Damanpour e Aravind (2012) abordam duas linhas distintas sobre 
a inovação: a primeira que prima pela invenção e desenvolvimento de tecnologias junto ao 
mercado visando consumidores finais, enquanto a outra é um processo interativo, ou seja 
quando introduzida ao mercado, ela poderá sofrer com processos contínuos de melhora. 

Além de conceituar, a literatura busca categorizar cada tipo de inovação alocando cada 
uma em tipologias diferentes dependendo de suas características. As primeiras tipologias 
estudadas e consolidadas são a incremental e a radical (GARCIA; CALANTONE, 2001). A 
inovação radical foi definida por Tucker e Meyers (1989) como um serviço ou novo produto 
desenvolvido e inserido em um mercado novo, diferente dos existentes. 

De acordo com Song e Montoya-Weiss (1998) a inovação radical caracteriza-se por serem 
inovações que incorporam tecnologias que resultam em uma nova infraestrutura de merca-
do. O conceito de inovações radicais também está ligado aos de inovação descontínua, que 
se consolida como a criação de uma nova linha de negócios, tanto para empresas quanto 
para o mercado independente de processos ou produtos (O`CONNOR, 1998). 

Segundo Rice, O`Connor e Leifer (2002), a inovação radical é de suma importância para 
empresas que pretendem ter um alto crescimento e buscam renovação, além de organi-
zações que possuem dificuldades para organizar este processo. Apesar disso, a inovação 
radical ainda possui uma série de incertezas em relação ao mercado, muito pelo fator de 
não ser ainda compreendida no todo, como as inovações incrementais (ANSOFF, 1957).

A tipologia incremental possui uma visão diferente da radical, sendo conceituada como 
produtos já existentes no mercado que recebem melhorias como novos recursos e novas 
versões (GARCIA; CALANTONE, 2001). As inovações incrementais também podem contar 
com o papel do cliente no desenvolvimento do incremento do produto (O`CONNOR, 1998). 
Os autores Song e Motoya-Weiss (1998) relacionam o processo de inovação incremental 
de um produto com fatores como aprimoramento, refinamento e adaptação.  

Apesar de as duas tipologias serem amplas em seus conceitos, algumas inovações não 
pertenciam a nenhum destes dois grupos, sendo um produto moderadamente inovador 
categorizado como really new (GARCIA; CALANTONE, 2001). A tipologia really new, foi 
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classificada por Song e Montoya-Weiss (1998) por possuir características de nunca ter 
sido apresentada a indústria antes, ter um impacto de mudança considerável além de ser 
algo realmente novo. 

2.2. PROCESSO DE INOVAÇÃO
A inovação é concebida por diversos acontecimentos que fazem com que ela seja vis-
lumbrada por si só como um processo, não sendo algo que emergiu sem precedentes 
(TOTTERDELL et al., 2002). O conceito de processo de inovação refere-se a sequências de 
ações e atividades praticadas dentro da organização com base nas informações e sinais 
percebidos pela própria empresa (ZAWISLAK; MARINS, 2008).  

De acordo com Schumpeter (1961), a inovação pode se caracterizar como a introdução de 
um novo bem, um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, uma nova 
oportunidade de oferta de matéria-prima, e o estabelecimento de uma nova organização.  

Ao longo do tempo diversos estudos procuram abordar os processos de inovação pelo 
viés da gestão de projetos de inovação. Dentro deste contexto, surgem duas linhas de 
pensamento: a do pensamento racional, onde se considera o processo de inovação como 
múltiplos estágios lineares, e o pensamento comportamental que analisa e avalia questões 
subjetivas e incertezas dentro da organização (BARRET; SEXTON, 2006). 

Kimberly (1981) relata que realizou alguns apontamentos com base nos estudos de ino-
vação. Primeiramente foi identificado que no consenso geral, a inovação é bem vista pela 
sociedade por estar relacionada com novas ideias que serão úteis para resolver problemas 
cotidianos ou agregar valor a algo. Porém, conforme o autor, estas novas ideias normal-
mente não são percebidas como inovações, e sim como um erro durante o processo. Neste 
cenário, após implementadas, as ideias tendem a ser julgadas se são úteis ou não, porém 
isso não ocorre na maioria das vezes apenas no final do processo de inovação. 

O perfil de quem inicia o processo de inovação também foi estudado por Rogers (2004), 
onde afirma que entre os pré-requisitos para um inovador está a capacidade do controle de 
finanças, compreender e aplicar o conhecimento técnico, possuir a habilidade de lidar com 
incertezas e difusão da sua ideia. 

De acordo com Van de Ven (1986), o processo de inovação se define pela capacidade 
criativa das pessoas que trabalham dentro da organização, procurando realizar o desen-
volvimento e a implantação de novas ideias. O processo de inovação pode abranger áreas 
administrativas, produto, processo com diversas forma de inovar dentro de cada setor.

Através de um modelo Barret e Sexton (2006), procuram apresentar variáveis que influen-
ciam no melhor desempenho para o processo de inovação, como o foco nesta inovação 
onde a organização deve traçar metas e objetivos para a implementação da referida inova-
ção, as capacidades organizacionais que se referem ao ambiente organizacional, fornecer 
condições para apoiar os processos de inovação e o contexto para a inovação que os auto-
res trazem através de duas linhas, a da visão baseada no mercado relacionado a condições 
externas que podem facilitar ou dificultar o processo e a baseada em recursos que sugerem 
que o contexto interno é o mais importante para a estabilidade do processo de inovação.
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2.3. MODELOS DE INOVAÇÃO
O modelo tradicional de inovação de acordo com Chesbrough (2003; 2006), modelo esse 
focado em inovação interna e fechado a parcerias está exaurido, pois existe uma onda de fa-
tores organizacionais e ambientais que estão indo no sentido contrário do modelo fechado. 
Pois de acordo com o autor, tais fatores  como o elevado custo para o desenvolvimento e 
um período curto de vida dos produtos, maior qualificação e interação entre trabalhadores e 
fornecedores e o leque de fomento em inovação, deslocam as empresas do modelo fechado 
para o modelo aberto, onde as interações estão ligadas ao ambiente externo da empresa.

O conceito de inovação aberta é formatado por Chesbrough (2003; 2006) como o surgi-
mento de novas ideias e conhecimentos dentro ou fora da empresa ou de seus parceiros os 
quais possuem características inovadoras, sendo que o produto gerado pode ser lançando 
ao mercado pela própria empresa ou pelos seus parceiros externos.

Neste contexto, ressalta-se que houve uma mudança de modelo de inovação fechada, onde 
o conhecimento era gerado e utilizado somente nos processos internos das empresas para 
o modelo aberto onde o conhecimento é compartilhado visando acelerar os processos de 
inovações internos das empresas (CHESBROUGH, 2003; 2006). 

Seguinte a esse raciocínio, destaca-se que a inovação aberta está em utilizar o maior nú-
mero de fontes de conhecimentos que as empresas possam ter contato, tais como os 
consumidores, empresas concorrentes e a academia, buscando uma forma de absorver e 
criar oportunidades através da interação desses fatores com os recursos e habilidades que 
a empresa possui (WEST; GALLAGHER, 2006).

Um dos indicativos que as empresas estão migrando do modelo fechado para o modelo 
aberto é abordado por Chesbrough e Crowther (2006), como a pressão do ambiente atual 
de negócios em que as empresas desenvolvem uma nova tecnologia ou conhecimento, 
patenteiam ou não tal produto desenvolvido em razão de que não irão comercializá-lo ou 
utilizá-lo, e tal produto ficará guardado por um tempo indeterminado, por não fazer parte 
do planejamento, interesse ou modelo organizacional de negócio. Diante desse cenário 
fortalece-se a inovação aberta, nesse sentido, tanto o conhecimento novo ou atual podem 
serem desenvolvidos, criados e utilizados de dentro ou de fora das empresas (MOREIRA; 
TORKOMIAN; SOARES, 2015).

 Além dos fatores supracitados, destaca-se também o alto nível de competição que existe, 
o que força as empresas a encontrarem uma forma de lidarem com as incertezas do mer-
cado e acompanhar suas mudanças que estão cada vez mais rápidas, pois são orientadas 
e pautadas no domínio do conhecimento, onde por vezes a fonte está fora dos limites da 
empresa (SILVA; DACORSO, 2013).

Em face a essa nova forma de empreender, moldada por trabalhadores especializados ge-
rando conhecimentos, vários concorrentes com boas ideias e potenciais competitivos, que 
se utilizam às vezes de projetos engavetados por outras empresas e consumidores exigen-
tes, surge o modelo de inovação aberta que possui e gera interação entre os concorrentes, 
governo, fornecedores, clientes, órgãos reguladores e outros agentes externos formando 
uma rede de parcerias focado em encontrar a melhor oportunidade de negócio (CHES-
BROUGH, 2003; 2006).
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2.4. MODELOS DE NEGÓCIO
O modelo de negócio é entendido por Joia e Ferreira (2005) como uma forma de demons-
trar a realidade de um ou de vários tipos de negócios, sendo muito empregado para análise 
de ambientes e aprendizagem dos gestores. Pois a utilização do termo modelo de negócios 
se consolidou na década de 90, principalmente a partir do momento em que a tecnologia 
da informação e a internet passaram a fazer parte no processo mercantil (PATELI, 2002).

Diante de uma grande gama de definições e conceitos para o termo modelo de negócios, 
isso gera dificuldades para que se tenha uma definição única, e a parte negativa dessa 
indefinição é a impossibilidade do surgimento de modelos teóricos consistentes e a desar-
monia da compreensão do seu termo (JOIA; FERREIRA, 2005). Porém Hedman e Kalling 
(2003) acreditam que apesar da existência dessa indefinição o termo modelo de negócio é 
útil para explicar as ligações existentes na gestão da informação, estratégia empresarial e 
negócios eletrônicos, onde se aplica amplamente o termo.

Embora exista essa discussão na literatura, encontram-se várias definições para o termo 
modelo de negócios. Para Amit e Zott (2001) é a expressão que demonstra a estrutura, ge-
renciamento e o conteúdo do conhecimento gerado para criar valor nos negócios explorados.

Ampliando esses entendimentos sobre o termo, Margretta (2002) entende que é a forma 
de como entender, perceber, remunerar e melhorar os processos dentro de uma atividade 
visando melhorar o desempenho econômico. Sobre a importância do termo modelo de 
negócios Osterwalder (2004) elenca cinco funções que se utiliza se tal expressão: projeção 
e patenteamento, análise, gestão, entendimento e compartilhamento.

Seguindo na linha de elencar funções ao termo modelo de negócio Bueno (2013) cita qua-
tro elementos: modelo de rentabilidade, a estruturação e a estratégia da organização, valor 
criado, e o produto e serviço ofertados onde deve ser revisto e revisado pelos gestores em 
suas decisões estratégicas.

Para Osterwalder (2004) o conceito de modelo de negócio está ligado à arquitetura organi-
zacional, no sentido de formatar a criação de valor e receita da empresa, pois é a forma que 
as organizações possuem para clarear e demonstrar com facilidade a estratégia adotada 
pela empresa.

2.5. STARTUP E EMPREENDEDORISMO
Conforme Gitahy (2011), por volta de 1990 começou a se popularizar o conceito startup 
em empreendedorismo, quando surgiu a bolha da internet nos Estados Unidos. Contudo, 
somente por volta de 1999 a 2001 que o termo começou a ser difundido no Brasil.

Para Blank (2006), uma startup pode ser considerada como uma organização formada para 
pesquisar um modelo de negócio que possa ser repetido e escalável. Ries (2011) também 
traz sua contribuição ao referir que uma startup é uma instituição humana designada a 
entregar um novo produto ou serviço sobre condições de extrema incerteza, algo que se 
pode reproduzir repetidamente em grande quantidade com grande ganho de produtivida-
de, também conhecido como produção em massa. Para tanto, foi criado um conceito de 
startup enxuta onde o objetivo de uma startup consiste em validar um modelo de negócios 
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e não executá-lo com eficiência. Ou seja, o negócio consiste em um conjunto de hipóteses 
que necessitam ser validadas ou repudiadas rapidamente. 

Startup é considerado como um modelo de empresa jovem em fase de construção que está 
vinculada intensamente à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras, 
no qual se encontra um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível 
e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza (GITAHY, 2011). O autor ainda 
reforça dizendo que o tema empreendedorismo tem acrescentado competitividade e desen-
volvimento tecnológico nas empresas, estimulado pela criatividade e pela inovação, o que 
instiga a criação de empresas com caráter inovador, abrangendo um papel importante no 
ambiente social a partir da criação de novos modelos de negócios.

Tennyson (2012 apud SCHUMPETTER, 1934), baseado na teoria do Ciclo Econômico, re-
fere que a economia somente sai do seu ponto de equilíbrio e passa para o processo de 
expansão com o surgimento de inovações. Estas mudanças na economia por muitas vezes 
foram o fator crucial para a perda de valor e até mesmo o fechamento de algumas empre-
sas, que por sua vez fomentam a substituição de tecnologias e processos por outros mais 
adaptados à realidade do mercado e das pessoas. Para manter a economia crescendo é 
fundamental inovar, pois a inovação acontece quando há uma mudança de valores e a re-
organização destes abrem espaço para novas formas de prosperidade.

A criação de ideias inovadoras é um processo complexo, onde os principais ativos das 
organizações são intangíveis, predominando um grande foco no conhecimento. Por isso, 
inovar, transformar insights em oportunidades para gerar novos modelos de negócios 
pode ser considerado como um ponto estratégico para garantir a sobrevivência das corpo-
rações, bem como a criação de empresas nascentes startups que estão altamente conecta-
das com o empreendedorismo e inovação.

O grau de inovação também está ligado ao empreendedor frente a startup. Em sua maioria, 
estes empreendedores possuem características como serem pró-ativos, com vontade de 
trabalhar em algo de seu agrado, estar ligado a tecnologia e se sentir recompensado pelo 
seu trabalho (CALLIARI; MOTTA, 2012). 

Os empreendedores de startups, segundo os resultados obtidos por Sarmento (2016), 
também estão intimamente ligados aos fracassos destas empresas durante o período de 
crescimento das mesmas, muitas das vezes, pela dificuldade de lidar com metodologias ou 
por falta de experiência na criação de um novo negócio.

Além disso, o empreendedor de startups ainda enfrenta desafios como descobrir se seu 
produto ou serviço será aceito no mercado, tendo que trazer benefícios aos clientes e ao 
mesmo tempo sendo algo que estejam dispostos a pagar (RIES, 2012).

3. METODOLOGIA
Este estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva, desenvolvida a partir 
de um estudo de caso (YIN, 2009; HAIR Jr. et al., 2000). Os meios de investigação em-
pregados para a coleta de dados abrangeram a entrevista individual semiestruturada em 
profundidade (MALHOTRA, 2006) por meio da aplicação de um roteiro básico de ques-
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tões adaptados da literatura (GARCIA, CALANTONE, 2001; SCHUMPETER, 1961; ROGERS, 
1983; VAN DE VEN, 1986; TORTENDELL et al., 2002; ZAWISLAK, MARINS 2008; HEDMAN, 
KALLING, 2003; OSTERWALDER, 2004; DORNELLAS, 2008; BLANK, 2006; RIES, 2011; 
GITAHY, 2011).

A entrevista individual semiestruturada em profundidade, por sua vez, ocorreu no mês de 
Outubro de 2015, entrevistando-se os idealizadores do projeto que deu origem a startup eBri-
ke Store: i) CEO da startup; e, ii) CTO da startup. O áudio das entrevistas foi gravado, assim 
como anotações de campo foram realizadas. A média de tempo de cada entrevista foi cerca 
de 30 minutos. Na sequência, para facilitar o processo de análise e interpretação dos dados, 
as entrevistas foram transcritas e comparadas com a versão em áudio como um recurso para 
proporcionar exatidão, lealdade e interpretação dos dados (FLICK; 2004; GIBBS, 2009).

Para a análise e interpretação dos dados coletados, o método utilizado se deu de acordo 
com a Análise de Conteúdo, que incide em levantar os dados que permitem a análise das 
comunicações e fornecem informações complementares (BARDIN, 2004). Desta forma, uti-
lizaram-se as categorias a priori embasadas no referencial teórico e nos objetivos desta pes-
quisa: i) Tipo de inovação; ii) Processo de inovação; iii) Modelo de inovação e de negócio. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

4.1. ESTUDO DE CASO
Esta pesquisa foi realizada em uma empresa nascente (startup) do norte do Rio Grande do 
Sul, sediada na cidade de Passo Fundo, a qual se dedica no ramo de prestação de serviço 
no que se refere ao desenvolvimento de software social mobile commerce. 

A empresa eBrike Store está em fase embrionária, com visão de atender o norte do estado 
do Rio Grande do Sul e futuramente expandir para outras regiões do País. Atualmente, a 
empresa conta apenas com os dois sócios fundadores, CEO e o CTO, porém, vêm apresen-
tando um caminho promissor no cenário de startups do norte do estado e se destacando, 
tendo ainda recebido a premiação de vencedora do concurso de Plano de Negócios da Fa-
culdade Meridional (IMED). Nesta análise buscou-se desmistificar os artifícios envolvidos 
no nascimento deste projeto inovador, bem como apresentar os processos que acompa-
nharam a startup neste momento.

4.1.1. Como surgiu a eBrike Store

O CTO em conversa com algumas amigas e familiares do gênero feminino sobre a quan-
tidade de produtos adquiridos, sobre a utilização destes produtos, muitas disseram que 
possuíam diversos produtos em bom estado de conservação que não utilizavam mais, 
principalmente sapatos, botas e afins, estes produtos ficavam ocupando espaço em seus 
roupeiros, ressalva para alguns produtos usados apenas uma vez, principalmente vestidos 
de festa, festa de formatura e casamento feitos sob medida por valores altos. 
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Destaca-se que foi importante através da metodologia design thinking se colocar no lugar 
destas mulheres para entender o porquê estas pessoas não usavam mais os produtos, o 
que elas faziam com esses produtos, como se sentiam em relação a isso. Assim como 
apresentado por West e Gallagher (2006) se referindo a utilização do maior número de 
fontes de conhecimentos como os consumidores buscando criar oportunidades através 
da interação desses fatores com os recursos e habilidades que a empresa possui, esta 
abordagem relacionada à modelo de inovação pode contar com o papel do cliente no de-
senvolvimento do incremento do produto.

Neste contexto, os fundadores perceberam que existia ali um problema em comum com 
algumas mulheres, o problema de consumirem determinado produto, este produto ter 
suas características resguardadas em um bom estado de conservação, porém as pessoas 
possuidoras de alguns pertences não os utilizavam mais. Está percepção vem de encontro 
com o conceito de processo de inovação que refere-se a sequências de ações e ativida-
des praticadas dentro da organização com base nas informações e sinais percebidos pela 
própria empresa apresentado por Zawislak e Marins (2008).  Após esta breve conversa 
surgiu à ideia de realizar uma pesquisa de mercado mais abrangente, visando ampliar a 
visão inicial sobre o problema e buscando identificar se mais pessoas possuíam o mesmo 
problema. Neste momento foi criado um formulário online via plataforma do google docs, 
com algumas perguntas.

Este formulário foi encaminhado para alguns contatos do gênero feminino da rede social 
facebook, onde foi explicado que era uma pesquisa sobre consumo de produtos pelas 
mulheres para um trabalho da faculdade, solicitado que esta pessoa respondesse, reenca-
minhasse o formulário para outras 2 amigas mais próximas e que repassasse a mensagem 
de responder e reencaminhar o formulário, formando uma bola de neve de contatos. Este 
procedimento foi realizado em uma quinta-feira a noite, na sexta-feira próximo ao meio dia 
para a surpresa dos fundadores cerca de 109 mulheres haviam participado e respondido a 
pesquisa de consumo.

Portanto, a conclusão que os fundadores chegaram a partir dos resultados dos dados apre-
sentados na breve pesquisa foi que 94% das respondentes possuem produtos em bom es-
tado de conservação que não utilizam mais, 84% teria interesse em vender estes produtos 
seja pelo meio online, pelo meio físico ou ambos e 80% teria interesse em comprar estes 
produtos considerando os mesmos ambientes de venda. Estes fatores impulsionaram os 
fundadores a seguirem adiante com o projeto, pois foi identificado um problema, uma 
oportunidade de negócio e um mercado a ser explorado.

4.1.2. Como foi o processo de formulação da startup

Com intenção de identificar o potencial do mercado os fundadores realizaram uma pesqui-
sa, onde identificaram que o Brasil possui o quarto maior grupo de internautas de todo o 
mundo, o mobile commerce é considerado realidade para 67% dos Brasileiros, o número 
de brechós cresceu 210% em 5 anos, 9,7% das vendas são realizadas por meio de apare-
lhos móveis via browsers pela internet no país, sendo que este valor era de apenas 0,8% há 
2 anos, 56% destas transações são realizadas em smartphones, 62% dos consumidores 
mobile encontram-se nas classes A e B com renda de R$ 6.128,00 contra R$ 4.378,00 
em relação aos consumidores de ecommerce, deste público 56% são mulheres que mais 



21

compram e que o segmento mais vendido no mobile commerce é moda e acessórios cor-
respondendo a 17%.

Em outra etapa foi definido o que seria a plataforma até em então sem nome definido, ela-
borado um briefing do projeto, com suas principais características, o que a plataforma con-
templaria e como ela funcionaria, desenvolvido mockups (protótipos de telas em papel), 
estas telas foram impressas, demonstradas e explicadas em uma conversa com algumas 
mulheres interessadas no projeto, visando entender como se sentiam com o projeto, o que 
acharam do projeto, buscando o máximo de feedback e contribuições para as próximas 
versões. Na sequência houve uma conversa com especialistas da área de sistemas de in-
formação sobre questões mais técnicas de ergonomia de interface, estrutura do banco de 
dados, linguagens de programação e afins

Esta startup segue padrões apresentados por Totterdell et al., (2002) sobre que o produto 
ou serviço ofertado não foi criado sem precedentes, mas sim que a inovação foi concebida 
por diversos acontecimentos que fazem com que ela seja vislumbrada por si só como um 
processo. Os empreendedores utilizaram o processo criativo, procuraram realizar o desen-
volvimento do projeto e implantar novas ideias, esta abordagem é apresentada por Van de 
Ven (1986) sobre o processo de inovação.

Após o desenvolvimento do MVC (produto mínimo viável) foi solicitado para que algumas 
mulheres testassem a plataforma, suas funcionalidades, ergonomia e afins, buscando con-
tribuições para que os fundadores pudessem desenvolver as melhorias para a versão final 
da plataforma. Também foram contactadas algumas empresas da região sobre a solução, a 
qual despertou o interesse de alguns lojistas em utilizar a plataforma.

Segundo Rogers (1983), a formulação da inovação passa por uma série de estágios men-
tais onde primeiramente é concebido a tomada de decisão sobre tal ideia, o conhecimento 
para a formulação desta, a atitude de concretizá-la para que seja validada ou não e a imple-
mentação dela de fato.

Sendo assim, estas etapas apresentadas acima contemplam o processo de formulação 
desta startup e são consideradas fundamentais pelos fundadores. Contudo, em meados de 
2016 a eBrike Store ainda não está formalizada com CNPJ e afins por se tratar de uma star-
tup em fase nascente/embrionárias, onde ainda estão sendo realizados testes a nível MVC 
(produto mínimo viável). Os fundadores indicam que em breve estarão providenciando a 
formalização da empresa e o lançamento da  versão principal da plataforma.

4.1.3. Qual é o modelo de negócio adotado

A eBrike Store visa criar um canal (uma plataforma site e aplicativo em conjunto com uma 
loja física) de social mobile commerce (comércio social em dispositivos móveis) que pro-
porcione a compra, venda e locação de produtos novos e usados em bom estado de con-
servação por mulheres, bem como por pequenas e médias empresas tanto no meio online, 
quanto no meio físico através do omini channel. Percebe-se que o modelo de negócio visa 
entender, perceber e melhorar processos existentes, visando criar novos meios para melho-
rar o desempenho econômico semelhante a abordagem apresentada por Margretta (2002).
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A startup se caracteriza como inovadora devido à introdução de um novo bem, a abertura 
de um novo mercado, uma nova oportunidade de oferta de serviço, e o estabelecimento de 
uma nova organização segundo Schumpeter (1961).  

Com este projeto foi observada a oportunidade no mercado de social mobile commerce 
e procurou-se criar um serviço exclusivo que atenda esse mercado. Esta percepção vem 
de encontro com a abordagem apresentada por Chesbrough (2003;2006) onde o mode-
lo de inovação aberto proporciona o conhecimento e compartilhado, visando acelerar os 
processos de inovações internos das empresas e desta forma a formação e a execução da 
ideia estão conectadas para criar valor ao negócio, sendo que desta forma o CEO e CTO 
souberam formular a ideia e criar valor ao negócio olhando para um mercado em ascensão.

As propostas de valor da eBrike Store para as clientes consistem em comodidade, segu-
rança, exclusividade e serviços personalizados, para as pequenas e médias empresas são 
praticidade, maior número de clientes e valor mais acessível à plataforma. Esta propos-
ta dos empreendedores vem de encontro dos pressupostos preconizados por Hedman e 
Kalling (2003), no que se refere às ligações existentes na gestão da informação, estratégia 
empresarial e negócios em relação a modelo de negócio. Como a startup visa monetizar: % 
na venda de produtos novos, produtos usados e locação de produtos, leilão de produtos, 
consórcio de produtos, micro franquias, serviços personalizados, marketing e sistema de 
crédito, recompensa e bonificação. 

Alguns diferenciais apontados pelos fundadores em relação ao modelo de negócio são: pla-
taforma social mobile commerce podendo ser utilizada no computador, tablet e smartpho-
ne; processos muito bem estruturados para deixar o mais cômodo possível para as clientes 
sejam mulheres ou empresas, assim como serviços customizados; lojas físicas, totens em 
pontos estratégicos e empresas parceiras; valores para pequenas e médias empresas mais 
acessíveis. O modelo de negócio está de acordo com a definição apresentada por Joia e 
Ferreira (2005) uma vez que  demonstra a realidade de um ou de vários tipos de negócios.

Este projeto contempla grau de Inovação Incremental, buscando desenvolvimento de pro-
dutos, serviços e processos que levam a mudanças significativas das práticas existentes. 
Este tipo reflete mudanças tanto na estrutura do mercado, quanto na tecnologia existente, 
ocasionando o surgimento de novas estruturas, que se sobrepõem às estruturas conhe-
cidas. Inovação tecnológica de produto no que se refere a criação de uma plataforma ino-
vadora de social mobile commerce e tecnológica de processo no que se refere a cadeia de 
serviços personalizados, que estarão sendo ofertados em conjunto com a plataforma. Real-
mente o grau de inovação é considerado incremental, devido ao produtos/serviço ofertado 
já existente no mercado, porém recebe algumas melhorias como novos recursos e novas 
versões (GARCIA; CALANTONE, 2001). 

Desta forma, percebe-se o grande empenho dos fundadores em adaptar e inovar no mo-
delo de negócio em relação a outros modelos de negócios já existentes, algumas soluções 
que se destacam, são a plataforma social mobile commerce, o omni channel, a solução 
ser voltada apenas para o gênero feminino e o conjunto de serviços oferecidos. Podem-
-se perceber as funções do modelo de negócio da eBrike Store relacionadas aos quatro 
elementos apresentados por Bueno (2013): modelo de rentabilidade, a estruturação e a 
estratégia da organização, valor criado, e o produto e serviço ofertados. Por fim, todas as 
etapas do processo de formulação desta startup são levadas em conta no momento em que 
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se destacam as ações dos empreendedores pela busca de conhecimento e habilidades na 
construção deste projeto.

4.2. PARTICIPAÇÃO CONCURSO PLANO 
DE NEGÓCIOS IMED 2015
Os fundadores buscam sempre estarem conectados, atualizados e preparados para as 
oportunidades ofertadas, ambos são estudantes da faculdade IMED e perceberam que a 
mesma estava proporcionando uma oportunidade ímpar que poderia mudar o rumo da 
trajetória da sua startup, o concurso plano de negócios IMED 2015.

Estiveram participando do concurso vários projetos, aos quais 4 finalistas incluindo o pro-
jeto eBrike Store chegaram à final, tendo ocorrido na última etapa do concurso, uma ban-
ca de pitch apresentação dos projetos Após a apresentação, os representantes da banca 
avaliaram os projetos, o projeto eBrike Store foi eleito o vencedor com a maior pontuação, 
sendo contemplado com o prêmio de 1° Lugar no concurso de plano de negócios IMED 
2015, uma viagem a Babson College com duração de 5 dias com passagem e hospedagens 
viabilizadas pela IMED.

4.3. CLASSIFICAÇÃO DA STARTUP EBRIKE STORE
Por possuir características que nunca foram apresentada à indústria antes, ter um impacto 
de mudança considerável além de ser algo realmente novo, o processo de inovação da 
startup eBrike Store consiste em incremental devido à implementação de um produto com 
fatores como aprimoramento, refinamento e adaptação (MONTOYA-WEISS, 1998).

Abaixo os autores desta pesquisa apresentam os seus achados da pesquisa de forma su-
cinta (Figura 1), relacionando a startup e a sua classificação dentro das abordagens que os 
autores apontam na literatura.
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Figura 1: Classificação da startup eBrike Store

Fator Contexto Autor

Tipologia de 
Inovação

O grau de inovação é considerado incremental devido ao produtos/serviço ofertado já 
existente no mercado porem recebe algumas melhorias como novos recursos e novas 
versões.

Garcia e 
Calantone 
(2011)

Processo de 
Inovação

Devido a introdução de um novo bem, a abertura de um novo mercado, uma nova 
oportunidade de oferta de serviço, e o estabelecimento de uma nova organização.

Schumpeter 
(1961)

A formulação da inovação passa por uma série de estágios mentais onde 
primeiramente é concebido a tomada de decisão sobre tal ideia, o conhecimento 
para a formulação desta, a atitude de concretizá-la para que seja validada ou não e a 
implementação dela de fato.

Rogers 
(1983)

Quatro fatores que podem inibir ou facilitar um processo de inovação: pessoas, 
ideias, transações e o contexto ao longo do tempo.

O processo criativo, procuraram realizar o desenvolvimento do projeto e implantar 
novas ideias.

Van de Ven 
(1986)

O produto ou serviço ofertado não foi criado sem precedentes, mas sim que a 
inovação foi concebida por diversos acontecimentos que fazem com que ela seja 
vislumbrada por si só como um processo.

Tortendell et 
al. (2002)

A sequências de ações e atividades praticadas dentro da organização com base nas 
informações e sinais percebidos pela própria empresa.

Zawislak 
e Marins 
(2008)

Modelo de 
negócio

As ligações existentes na gestão da informação, estratégia empresarial e negócios em 
relação a modelo de negócio.

Hedman 
e Kalling 
(2003)

Está ligado há arquitetura organizacional, no sentido de formatar a criação de valor e 
receita da empresa.

Osterwalder 
(2004)

Formação e a execução da ideia para criar valor ao negócio.
Dornellas 
(2008)

Startups

Startup é uma organização formada para pesquisar um modelo de negócio que 
possa ser repetido e escalável.

Blank 
(2006)

Startup é uma instituição humana designada a entregar um novo produto ou serviço 
sobre condições de extrema incerteza.

Ries (2011)

Startup é considerado por outro autor como um modelo de empresa jovem em 
fase de construção que está vinculada intensamente à pesquisa, investigação e 
desenvolvimento de ideias inovadoras.

Gitahy 
(2011)

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo apresentar a empresa e-brike, uma startup do norte 
do estado que tem como produto um software mobile commerce para a prestação de ser-
viço no ramo de vestuário. O estudo traz em etapas, o modelo de criação da startup tais 
como sua origem, processos estratégicos, modelo de negócio e resultados recentes já 
alcançados em sua trajetória. 
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Uma característica observada nas entrevistas foi de que a oportunidade para o surgimen-
to da empresa, surgiu de uma problema até então não resolvido, como citado por Ries 
(2011), que o processo de criação de startups entre outros fatores, pode ser definido pela 
tentativa de realizar ou fazer melhor algo, produzindo novos produtos ou serviços. 

Outro fator importante encontrado foi a da preocupação com time de mercado, devido 
às constantes mudanças do meio tecnológico. No caso estudado, a metodologia design 
thinking foi uma das diretrizes para estruturar o modelo de negócio da empresa. 

Além de sua proposta de produto inovador, o modelo em que está sintetizado o negócio, 
também apresenta alternativas inovadoras, como a mescla do e-commerce com omni chan-
nel, um canal único que poderá prover a venda de um produto ou locação por meios virtuais 
ou físicos. Este modelo de negócio usado pela startup, é  baseado na estratégia de compra 
virtual ou busca por sites e a compra efetiva na loja física, respaldada pelos dois pilares de 
Bueno (2013), onde se correlacionam  a criação de valor e os lucros da organização.

Cabe ressaltar também os resultados alcançados pela startup no curto prazo de vida, como 
sua participação no concurso de Planos de Negócios da Faculdade Meridional (IMED), 
onde a empresa ficou em primeiro lugar. Destaca-se que além de ofertar a oportunidade de 
se obter feedbacks sobre seu plano de negócios e propriamente seu produto, o concurso 
oportunizou a aproximação com empresários e também despertou o ímpeto de futuros 
investidores no negócio. Relacionado com a política capitalista de riscos de Schumpeter 
(1961), os investidores-anjo são figuras importantes para uma parceria não só por recur-
sos financeiros, como também por valores como como a troca de experiência. 

Pode-se concluir que o projeto da construção de uma startup se sustenta em etapas como 
identificação de um problema, público-alvo, tecnologia, estratégias comerciais e organi-
zacionais, além de ser importante a busca no ambiente externo através de concursos que 
oportunizem a troca de experiências com pessoas do mesmo ramo.

Uma das sugestões de pesquisas futuras nesta mesma startup, é investigar como funciona 
a relação da empresa com o investidor-anjo, os processos para que isto ocorra,  além de 
como funciona em relação aos investimentos e ganhos. Além disso, por ser uma nova 
empresa, muitos processos estão no seu início e podem sofrer melhorias significativas 
também sendo um objeto de estudo a ser analisado. 
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Resumo: O presente estudo buscou por meio de uma análise qualitativa e exploratória, identificar 
o grau de importância do ZMOT para o corpo docente e os estudantes do curso de Administra-
ção da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) enquanto consumidores no processo de pesquisa 
de atributos relevantes antes da compra de um determinado produto/serviço. Para o desenvol-
vimento da fundamentação teórica foram utilizados os principais autores, Blackwell, Miniard e 
Engel (2009), Lecinski (2011) e Solis (2013). Nas questões metodológicas, as técnicas de coleta 
de dados foi focus group com os acadêmicos pertencentes à geração Y, e entrevistas em profun-
didade com o corpo de docentes pertencentes às gerações X e baby boomers. O instrumento de 
pesquisa foi um roteiro de perguntas abertas semiestruturado e no tratamento dos dados foi feita 
uma análise de conteúdo. Com base nos resultados apurados com a pesquisa, fica sugerido que 
a internet e suas ferramentas estão sim, influenciando o comportamento do consumidor durante 
o seu processo de decisão de compra. De acordo com o objetivo da pesquisa pode-se observar 
que os consumidores tendem a mudar os seus comportamentos no consumo, como também 
na forma de vida, em razão de como foi demonstrado, a internet é uma ferramenta de extrema 
importância para o cotidiano, seja das pessoas, ou das empresas. Fatores como disponibilidade, 
comparação, facilidade e acessibilidade têm sido fundamentais para que estes compradores se 
tornem cada vez mais exigentes e criteriosos em suas compras.

Palavras-chave: ZMOT. Gerações X e Y. Processo de Decisão de Compra. Internet.
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ZMOT (ZERO MOMENT OF TRUTH): THE STUDY 
OF GENERATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR 
IN THE ZERO MOMENT OF THE TRUTH

Abstract: This study sought, through a qualitative and exploratory analysis, to identify the degree of 
importance of ZMOT for faculty teachers as well as students of the course of Business Administra-
tion of “Faculdade da Serra Gaucha” ( FSG ) as consumers in the process of research of relevant 
attributes before purchasing a particular product / service. For the development of theoretical ba-
sis the principal authors were used: Blackwell, Miniard and Engel (2009), Lecinski (2011) and So-
lis (2013). In methodological issues, data collection techniques were focus group with academics 
belonging to Generation Y, and interviews in depth with the teaching staff belonging to generations 
X and baby boomers. The research instrument was a semi-structured script using open questions 
and through the data processing a content analysis was performed. Based on the results reported 
to the study, it is suggested that the inter net and its tools do indeed, influence consumer behavior 
during their purchase decision process. According to the research objective, it can be observed 
that consumers tend to change their behavior in consumption, as well as life style. In consequence 
of what has been shown, the internet is an extremely important tool for daily life, whether people 
or companies. Factors such as availability, comparison, ease and affordability have been key to 
these buyers become more demanding and discerning in their purchases.

Keywords: ZMOT. Generation X and Y. Process Purchase Decision. Internet.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, com a população estimada em 201,5 milhões de pessoas em 2013 (PNAD, 
2014), deste número 120,3 milhões de pessoas (considerando todos os ambientes) pos-
suem acesso à internet, ou seja, 42,4% dos domicílios e 51,6% das pessoas acessam a 
rede de casa, trabalho, telecentros ou lan houses, 48% das pessoas conectadas usam re-
des sociais (NIELSEN, 2014). Além disso, há 10,1% de penetração da internet fixa e 51,5% 
da internet móvel (ITU, 2014).

Sob esta perspectiva, a internet se apresenta como um canal em ascensão. Sites de re-
lacionamento e as mídias sociais não são somente um nicho do marketing online, bem 
como um suporte situado com outros meios de comunicação social, sobretudo devido à 
intensidade de usuários atualmente (BCG, 2010).

Por conseguinte, a decisão de compra e o pós-compra mudaram, tornando o cliente com 
muito mais poder para ser ouvido no contexto da internet. Como também, a rede virtual 
passa a atuar como forma de propagação do conhecido marketing boca a boca, induzindo 
as empresas a reestruturarem sua forma de agir com o consumidor, que está cada vez mais 
bem informado e tomando decisões mais prudentes na compra (ALZABIR, 2008).

Todo o avanço tecnológico lançado ao longo das últimas duas décadas pela era da internet, 
fez com que os supermercados, concessionárias de veículos, centros comerciais, lojas de 
departamentos (tanto físicas como online) passassem a dar mais importância a este meio 
de comunicação . Os consumidores possuem, pela primeira vez, “na palma da mão” uma 
tecnologia que permite obter informações sobre os produtos/serviços oferecidos, seja por 
meio de smartphones, tablets, notebooks, computadores de mesa ou até mesmo smarTVs.

Além disso, a mudança comportamental do consumidor diante da realidade atual pode ser 
marcada como uma combinação do habitual e do ciberespaço, do racional e do emocional, 
da comunicação virtual e da presença física. Wind, Mahajan e Gunther (2003) creem que 
incide uma convergência desses fatores em um único indivíduo. Mesmo sendo não usuário 
tem seu comportamento presumido pelas novas tecnologias, canais, marcas, ofertas de 
produtos/serviços. 

Assim, no avanço das tecnologias de informação e de comunicação, a inserção digital e a 
prontidão em que os novos consumidores deparam para procurar, enviar e receber opini-
ões e sugestões se observa o crescimento das redes sociais nos últimos anos e, com elas, 
o surgimento de um novo espaço de difusão, mais interativo, ágil e colaborativo. A socie-
dade contemporânea vivencia um período organizacional e comunicacional e a publicidade 
está no centro dessa revolução. Primo (2003, p. 39) ressalta que “[...] de fato, as redes 
informáticas vieram transformar e ampliar as formas de comunicação”.
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A comunicação de massa está perdendo espaço para uma forma de comunicação aprimo-
rada de maneira especial na plataforma digital. Nela nota-se a participação interativa como 
a particularidade mais marcante do novo consumidor, conectado em rede, com acesso à 
informação quase que ilimitado e alto poder de decisão. Consequentemente, é devidamente 
necessário pensar na produção de novas comunicações publicitárias no mundo das redes 
sociais virtuais, que proporcione qualidade de diálogo entre os núcleos dos produtores de 
publicidade e os atores sociais. É importante destacar que neste estudo são mencionadas 
redes sociais espaços como: blogs, microblogs, fóruns, grupos de discussão, comunida-
des online e site de vídeos.

Sendo assim, os compradores, tanto da geração Y como os influenciados, hoje querem 
procurar e pensar sobre como os produtos/serviços podem aprimorar suas vidas. Eles 
pesquisam para obter ideias de suas necessidades e são motivados a se conectar com 
outras pessoas e enriquecer os relacionamentos logo que aprendem. São instigados por 
um desejo de tomar conta de suas próprias identidades e do bem-estar de suas famílias 
e suas casas. Lecinski (2011) ressalta que o processo de atender as necessidades desses 
compradores começa com um termo criado pelo Google, no ZMOT (Zero Moment of Truth 
– Momento Zero da Verdade).

Apoiado neste contexto, o presente estudo teve em vista responder ao seguinte problema 
de pesquisa: qual é o grau de importância do ZMOT para o corpo docente e os estudantes 
do curso de Administração da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) enquanto consumidores 
no processo de pesquisa de atributos relevantes antes da compra de um determinado pro-
duto/serviço? Para isso, o objetivo geral da pesquisa é identificar os atributos que são mais 
relevantes no ZMOT para os estudantes e professores do curso de Administração da FSG 
enquanto consumidores no processo de pesquisa antes da compra de um determinado 
produto/serviço. Cabe destacar que os objetivos específicos são: a) abordar os aspectos 
específicos da teoria sobre marketing, que integram o comportamento do consumidor, 
processos decisórios de compra, os momentos da verdade (especialmente o ZMOT) e a 
sofisticação do consumidor; b) analisar possíveis comportamentos dos consumidores na 
fase anterior à compra; e c) avaliar os atributos importantes pelos consumidores antes da 
compra e o seu processo de tomada de decisão.

Na primeira fase do processo de investigação, visando identificar e conhecer melhor as 
motivações e atributos que são mais relevantes no ZMOT para os estudantes e professo-
res do curso de Administração da Faculdade da Serra Gaúcha enquanto consumidores no 
processo de pesquisa antes da compra de um determinado produto/serviço, optou-se por 
realizar um estudo de natureza exploratória de abordagem qualitativo, por meio das técni-
cas: focus group com os acadêmicos pertencentes à geração Y; e entrevistas com o corpo 
docente relativos às gerações X e baby boomer. O instrumento de pesquisa foi um roteiro 
de perguntas abertas semiestruturado e no tratamento dos dados foi feita uma análise de 
conteúdo inicial e final.

O presente trabalho está estruturado em três partes. Na primeira etapa se aborda os prin-
cipais conceitos que envolvem o processo decisório do consumidor. Na segunda etapa a 
metodologia é abordada, denominando-se predominantemente qualitativa. Na última etapa 
são apresentados os principais resultados e as considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. PROCESSO DECISÓRIO DO CONSUMIDOR
O processo decisório do consumidor, segundo Schiffman e Kanuk (2005) e Sheth, Mittal 
e Newman (2001), é constituído por cinco estágios: reconhecimento da necessidade, bus-
ca da informação, avaliação das alternativas, compra e avaliação pós-compra. Entretanto, 
para Blackwell, Miniard e Engel (2009), o modelo de processo de decisão apresenta sete 
estágios, nos quais abstraem o estágio de compra do estágio de consumo e ainda acres-
centam o estágio de descarte, de acordo com a Figura 1.

Figura 1: Como consumidores tomam decisões para bens e serviços

Reconheci-
mento da 

necessidade
Busca

Avaliação 
alternativa 

pré-compra
Compra Cosumo

Avaliação 
pós 

consumo

Descate do 
produto

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 73).

Compreender o consumidor é uma função fundamental do marketing, possibilitando de-
sempenhar plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na produção e na colocação 
no mercado de bens e serviços correspondentes, sendo capazes de satisfazer as necessi-
dades e desejos da sociedade, colaborando, assim, efetivamente para o sucesso do negó-
cio (SAMARA; MORSCH, 2005).

De modo igual, os fatores demográficos e psicográficos são importantes para o conhe-
cimento do comportamento do consumidor, pelo fato que são essas variáveis que inter-
vêm absolutamente nas preferências e opiniões das pessoas (SOLOMON, 2011). Ainda 
na concepção do referido autor, cada ser é um indivíduo único e, como tal, deve ter suas 
predileções atendidas. No entanto com a evolução da cultura de aglomerado humano fica 
cada vez mais difícil delimitar as necessidades e desejos de uma única pessoa ou de todos 
ao mesmo tempo, dessa forma prioriza-se atender grupos que tenham os mesmos gostos, 
são os chamados seguimentos de mercado.  

Kotler e Keller (2006) declaram que tanto as empresas quanto os profissionais de marke-
ting devem ter um conhecimento aprofundado sobre o comportamento do consumidor e 
seus aspectos influenciadores na hora da decisão de compra. Estes ainda apontam quatro 
fatores determinantes, que são eles: pessoais, sociais, culturais e psicológicos.

2.2. MOMENTOS DA VERDADE
Carlzon (2005) trata o momento da verdade, ou hora da verdade, quando o consumidor 
entra em contato com o pessoal da “linha de frente” das empresas: são nessas ocasiões 
que ele forma sua imagem da empresa e são essas experiências que o fazem voltar ou não 
a consumir os produtos/serviços. É constituída por uma estrutura com quatro importantes 



34

Ano 5, nº 2, fev./jul.2016 - ISSN 2236-8760

pilares: foco no cliente, estratégia, sistemas e pessoas. É com esta estrutura que as empre-
sas enfrentam os momentos da verdade, que podem ser definidos por qualquer episódio 
no qual o consumidor tem uma impressão da organização.

Ainda para Carlzon (2005), o funcionamento integrado desses pilares é que determinarão 
a qualidade do produto/serviço prestado e que será percebido pelo cliente. A qualidade é o 
resultado da comparação entre a prestação e a percepção, ou seja, é o conjunto de eventos 
que ocorrem entre o consumidor e a empresa. Se tudo funcionar o resultado será satis-
fação, deleite e fidelidade por parte do cliente. O primeiro momento da verdade tornou-se 
um grande foco para os comerciantes, e infelizmente persiste nos tempos atuais. Não é só 
a disponibilidade de informações sobre o produto/serviço que mudou, mas também a ma-
neira com que os compradores pensam nele. Lecinski (2011) ressalta que os profissionais 
de marketing estão acostumados a falarem sobre o processo de compra como um funil: os 
consumidores são estimulados a passar por uma abertura larga, mediante de anúncios e 
outros estímulos, reduzem suas opções e depois caem pelo fundo estreito com uma com-
pra. É um modo de pensar bastante linear. Porém a mente do Google introduziu um novo 
momento da verdade: o “momento zero da verdade”, ou ZMOT, como também o “momento 
final da verdade”, ou UMOT. Ou seja, os clientes são “pré-compradores” online - que pes-
quisam produtos/serviços e marcas, leem comentários, veem vídeos, fazem perguntas em 
fóruns, blogs, redes sociais, e após feito a compra e eles compartilham suas experiências 
no decorrer da compra e do consumo. É suposto ser uma nova fase do tradicional modelo 
mental de comercialização, que era originalmente apresentado por três modelos de estágio 
segundo Solis (2013):

a) fase 1: Estímulo - publicidade, lançamentos, artigos e outras comunicações ao 
mercado que trouxeram a sua oferta para a atenção de potenciais compradores;

b) fase 2: POP - Point of Purchase (FMOT - o primeiro momento da verdade) – em 
que os compradores ficam “cara-a-cara” com o seu produto/serviço e tomam 
a decisão de comprar ou não; e

c) fase 3: Experiência (SMOT - o segundo momento da verdade) - logo compra-se 
o produto/serviço, e fazê-lo uso, tendo uma experiência boa ou má.

Lecinski (2011) e Solis (2013) apresentam um modelo atual (que pode ser visto na 
Figura 2), com quatro momentos de influência mútua: 

d) stimulus (estímulo) - qualquer fonte de comunicação para atrair o consumidor;

e) ZMOT - é o que as pessoas pesquisam, procuram e encontraram depois de 
receber o estímulo que, assim, as direciona para seus próximos passos;

f) FMOT (First Moment of Truth - Primeiro Momento da Verdade) – ponto de 
compra;

g) SMOT (Second Moment of Truth - Segundo Momento da Verdade) - experiên-
cia de uso; e

h) UMOT (Ultimate Moment of Truth – Momento Final da Verdade) - aquele mo-
mento compartilhado em todas as etapas da experiência que se torna o ZMOT 
para a próxima pessoa.



35

Figura 2: Momentos da Verdade
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Fonte: Elaborado pelos Autores

Os consumidores entende que o momento crítico de decisão é o FMOT. Porém, os con-
sumidores de hoje possuem muita informação antes de chegarem até às prateleiras. Eles 
encontram detalhes incríveis na internet, de cada fonte possível, sobre as marcas e produ-
tos/serviços que lhes interessam. Os consumidores procuram, cavam, exploram, sonham 
e dominam e depois estarão prontos para comprar com confiança. E o que eles aprendem, 
acabam compartilhando com os outros. O momento zero da verdade gera uma influência 
de quais marcas entram na lista de compras, o local onde os compradores optam comprar 
e com quem podem compartilhar os resultados.

Colaborando com esta percepção, Pankraz (2009) formulou a ideia de Geração C, mas o 
conceito está mais concentrado para um grupo de comportamento do que de fato para 
uma geração de idade. Ou seja, a geração C (letra que vem de “Connected Collective”) não 
é composta por um grupo que nasceu em determinada década. Essas pessoas podem ter 
entre 9 e 39 anos. O que elas têm em comum é a importância das mídias sociais em sua 
vida (SOLIS, 2013).

Muito presente hoje, os clientes percebem que as redes sociais são para dar-lhes a influ-
ência sobre outros consumidores, permitem conhecer  uma empresa e estão aprendendo 
a influenciar estas companhias a escutar, responder e resolver os problemas diretamente. 
No centro deste cenário, o cliente está evoluindo e compartilhando as experiências. As 
pessoas compartilham quase tudo e, se possivelmente ou não, a atividade em torno dessas 
experiências compartilhadas influencia as impressões e comportamento de outros consu-
midores em redes sociais para efeitos variados (SOLIS, 2013).

3. METODOLOGIA
Conforme o objetivo geral da pesquisa elaborado o que mais se adaptou foi uma pesquisa 
exploratória, que perante Gil (2007) é uma pesquisa bastante flexível que tem como meca-
nismos estudos bibliográficos ou de casos. Prodanov e Freitas (2013) explanam que a pes-
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quisa exploratória situa-se a fase preparatória, que tem como intenção possibilitar infor-
mações do assunto que estará sendo explorando,suas definições e suas delineações que 
facilitam as delimitações do tema de pesquisa, sugere a fixação dos objetivos e a formula-
ção de maneiras ou descobre uma nova evidência para o estudo. Ou seja, quando o tema 
é pouco conhecido, torna-se difícil de receitar hipóteses concretas e operacionalizáveis. O 
produto final deste método é um problema mais explicativo, impassível de investigação por 
meio de procedimentos metódicos (GIL, 2007). Sendo assim, o estudo exploratório é útil 
dentro dos seguintes contextos: a exploração de um problema vago, a fim de se determinar 
um certo número de proposições precisas ou hipóteses específicas ou a compreensão de 
um fenômeno por meio de uma análise em profundidade (ÉVRARD; PRAS; ROUX, 2003).

A pesquisa científica se procedeu por uma abordagem qualitativa, que conforme Roesch 
(2007, p. 154) “[...] argumenta-se que a pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e 
análise dos dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa”. Para Malhotra 
(2001) a pesquisa qualitativa é aplicada para entender os problemas e fatores subjacentes 
para o objeto pesquisado, desenvolvendo pequenas amostras que contribuem no sentido da 
própria pessoa. Assim, de acordo com Richardson (1999) os estudos que contribuem para 
a metodologia qualitativa resultam na complexidade de um problema, identificam-se algu-
mas variáveis importantes, que classificam e inferem em momentos vividos na vida social 
e na sociedade, compreender alguns fatores de melhorias em grupos, com maior nível de 
profundidade, classificando acordo das propriedades e dos comportamentos das pessoas.

A pesquisa qualitativa é de natureza exploratória e se baseia em pequenas amostras, utili-
zando técnicas qualitativas como grupos focais, associação de palavras ou entrevistas em 
profundidade (MALHOTRA, 2001). A pesquisa qualitativa é também chamada de estudo 
descritivo de caso e possui como principal característica a ênfase em compreender as re-
lações de consumo em profundidade, bem como identificar as motivações de consumo de 
forma realista (SAMARA; BARROS, 2007).

A amostra é considerada como não probabilística devido ao fato de ter sido escolhida com 
base no julgamento pessoal e conveniência do pesquisador, o qual pode arbitrar e decidir 
sobre sua composição. Costumeiramente as técnicas de amostragem não probabilística 
incluem amostras por conveniência, por julgamento, por quota e a amostra tipo bola de 
neve, na qual um respondente indica outro (MALHOTRA, 2005).  Para isso, ponderando o 
fácil acesso do pesquisador à população alvo da pesquisa, foi um aplicado um focus group 
com a geração Y, que foram os acadêmicos do curso de administração da Faculdade da 
Serra Gaúcha, e entrevistas individuais com as gerações X e baby boomers, sendo o corpo 
docente do curso de administração da instituição de ensino mencionada anteriormente.

Assim a população envolvida foram os estudantes e professores da FSG. De acordo com 
a coordenação do curso de Administração da instituição de ensino pesquisada, o número 
de acadêmicos no segundo semestre de 2014 foi de 1293 e de educadores consistiu em 
62. Como a pesquisa é de natureza exploratória, a seleção do método de amostragem a ser 
empregado, depende de uma série de questões teóricas e práticas relacionadas. Como por 
exemplo, a amostragem não-probabilística, que inclui ou exclui elementos em uma amos-
tra, que fica a critério do pesquisador. Em outras palavras, nem todo o elemento do público 
alvo tem chance de ser selecionado para a amostra (HAIR JR. et al., 2005). 

Geralmente, amostra por julgamento envolve toda seleção de elementos de modelo que 
estejam mais disponíveis para tomar parte do estudo no qual possam oferecer as infor-
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mações necessárias (HAIR JR. et al., 2005). Os autores ressaltam que as amostras por 
julgamento são utilizadas para possibilitar que o pesquisador realize um grande número de 
entrevistas rapidamente e a um baixo custo. Por conseguinte, Cooper e Schindler (2003) 
destacam que as amostragens não probabilísticas que são irrestritas e apontadas por jul-
gamento, isto é, os pesquisadores podem selecionar membros da população que sejam 
bons fornecedores de informação precisa. Com isso, a entrevista realizada, pode apresen-
tar respostas tão parecidas que não haverá a necessidade de fazer entrevistas adicionais. A 
seguir os Quadros 1 e 2, mostrando o perfil da população pesquisada:

Quadro 1: Delimitação da população do focus group da geração Y

DELIMITAÇÃO DA POPULAÇÃO DO FOCUS GROUP DA GERAÇÃO Y

INTEGRANTE IDADE SEXO OCUPAÇÃO

A 23 M Trabalha em uma mecânica

B 22 F Assistente administrativo

C 24 M Gerente comercial

D 24 M Assistente de PCP

E 25 M Empresário

F 25 F Técnica fiscal

G 21 F Assistente contábil

H 21 F Estudante

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014)

Quadro 2: Delimitação da população das entrevistas das gerações X e baby boomers

DELIMITAÇÃO DA POPULAÇÃO DAS ENTREVISTAS  DAS GERAÇÕES X E BABY BOOMERS

INTEGRANTE IDADE SEXO OCUPAÇÃO

I 37 M Professor de nível superior e Consultor

J 50 F Professora de ensino fundamental, médio e superior

K 40 F Professora e Vendedora internacional

L 40 F Professora de nível superior

M 33 M Professor de nível superior e Delegado do CRA de Caxias do Sul

N 32 F Professora de ensino superior e Consultora

O 57 M Professor e Profissional de marketing

P 62 F Professora de ensino superior

Q 64 M Professor de ensino superior e Home Broker

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014)

A coleta de dados foi formada por um focus group de oito pessoas e, também, aplicado 
nove entrevistas individuais. No grupo haviam jovens com idade entre 20 e 30 anos, que 
são pertencentes à geração Y. E enquanto nas entrevistas os integrantes tinham idade em 
meio de 30 aos 60 anos, relativos às gerações X e baby boomers. Para classificação das 
gerações utilizou-se o conceito de Oliveira (2001). Malhotra (2005, p. 66) ressalva que “há 
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muito que aprender ouvindo os consumidores contarem suas experiências, imagens etc. 
com suas próprias palavras, de forma espontânea e não forçada”. 

As discussões em grupo focais é uma técnica direta definida por Malhotra (2005) como 
uma entrevista com um pequeno grupo realizada por um moderador treinado, que leva a 
discussão de maneira não estruturada e natural. Da mesma forma para Breakwell et al. 
(2010) definem como entrevista fundamentada na discussão que produz um tipo peculiar 
de dados qualitativos motivados por meio da interação coletiva. Inspirada em técnicas de 
entrevistas não-direcionadas e técnicas grupais usadas na psiquiatria, a técnica de grupo 
focal foi originalmente criada para ser aplicada em pesquisas de mercado, tendo sua apli-
cação ampliada, mais recentemente, para o contexto da pesquisa em ciências humanas e 
sociais (OLIVEIRA, 2001).

Assim, os grupos focais, realmente, apresentam elementos de discussão em grupos, no 
entanto têm um “foco” determinado em que os participantes são estimulados a discu-
tir um tema por meio de algumas questões previamente elaboradas (SCARPARO, 2008). 
Um roteiro pré-determinado pode auxiliar para destacar pontos chaves da pesquisa. Para 
Marconi e Lakatos (2008), alguns dos objetivos fundamentais de uma pesquisa com um 
roteiro semiestruturado são: avaliar o que as pessoas refletem e acreditam, determinar 
qual é o comportamento apropriado em determinadas circunstâncias e deparar quais fa-
tores podem influenciar seus conceitos e anseios. Deve-se considerar a possibilidade de 
não utilização do pesquisador como moderador das sessões, em função da experiência e 
especialmente das habilidades exigidas para tal atividade (OLIVEIRA; FREITAS, 1998). Para 
isso, uma psicóloga auxiliou na moderação da atividade.

A entrevista individual é uma técnica de pesquisa realizada por um entrevistador cujo obje-
tivo é extrair do entrevistado suas ideias, opiniões e argumentações de forma a sustentar 
suas declarações. Ela permite investigar o assunto de maneira livre possibilitando o apro-
fundamento nos temas previamente determinados e também naqueles identificados no 
decorrer da entrevista (MALHOTRA, 2005). Esse método de obtenção de dados qualitativos 
é indicado a este trabalho, dado que se busca a compreensão do comportamento do con-
sumidor. Além disso, essa técnica permite um grau de médio a alto em relação à revelação 
de informações subconsciente e alto grau de sondagem de entrevistas individuais (VERGA-
RA, 2010). Uma entrevista individual pode prolongar-se de 30 minutos a mais de uma hora, 
dependendo do roteiro que o entrevistador vai empregar (FONTENELLE, 2008). Neste caso, 
foi usado um roteiro semiestruturado, seguindo o plano do focus group.

Após todos os dados serem reunidos, certifica-se o conteúdo, assim a análise de conteúdo 
que é levada em conta é uma técnica para tratamento de dados que tem por objetivo ana-
lisar o que está sendo declarado de determinado tema. A técnica de análise de conteúdo 
que conforme Vergara (2010 p. 15), “[...] é uma técnica para tratamento de dados que visa 
identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”.

Depois de uma primeira leitura das transcrições do focus group e das entrevistas, objeti-
vou-se compilar (destacar, qualificar, acrescentar e categorizar) fragmentos da entrevista 
transcrita, que foi organizado numa matriz para conciliar os argumentos semelhantes e 
para dar um seguimento num texto coeso. Para isso, Pogré (2006) argumenta que é impor-
tante construir uma matriz, porque essa é uma ferramenta que auxilia a pesquisa, tornan-
do-a mais rápida e eficiente. Não existem fórmulas seguras para elaborar uma boa matriz, 
mas sim instruções e orientações básicas que podem servir de auxílio para a construção. 
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É preciso que o pesquisador evite a criação de categorias que sejam sobrepostas, redun-
dantes ou muito longas. As matrizes são tabelas de entrada dupla que podem estabelecer 
critérios, mas o que realmente importa são as maneiras pelas quais podem ser abordadas 
as diferentes realizações e qualidade de desempenho de cada conteúdo.

A análise de conteúdo é feita por meio da codificação, isto é, o processo no qual as ca-
racterísticas relevantes do conteúdo de uma mensagem se transformam em unidades que 
permitam sua descrição e análise precisas. O importante da mensagem se converte em 
algo suscetível de descrever e analisar. Para codificar é necessário definir o universo, as 
unidades de análise e as categorias de análise (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Conforme apresentado, durante a evolução do consumo e do Marketing, o consumidor 
não dispunha de muita variedade de produtos/serviços e marcas para sua escolha e as em-
presas não conseguiam agradar por completo as necessidades das pessoas, além de não 
ter muitos recursos de pesquisa embasada. O que mudou no estímulo atual, que pode ser 
observado, é como ele motiva os consumidores de todas as gerações a uma nova escala de 
caminho ao primeiro momento da verdade. Ou seja, eles procuram o produto/serviço con-
forme a sua necessidade e assim não gera excessos de informações para eles, resultando 
numa busca veementemente e suprem as que desejam (SOLIS, 2013).

A busca pela competitividade no atual ambiente de negócios passa, inexoravelmente, por 
caminhos que consideram a ciência, a pesquisa e o profundo conhecimento dos hábitos 
de consumo e valores dos clientes. De fato, estas perspectivas se unem ao objetivo maior 
que norteia as relações profissionais: oferecer produtos/serviços, tanto no contexto real 
quanto virtual, que adequem-se o mais perfeitamente possível às expectativas e aos de-
sejos dos consumidores. Observando isso, Lecinski (2011) denota que a forma como a 
pesquisa é feita (se ela é efetuada em blogs, nas redes sociais, nas websites das empresas, 
em fóruns) também possui certa influência, na questão da confiabilidade da informação. 
Ou seja, o ambiente da internet reproduz, em alguns pontos, as características do mundo 
real. O caso de tratar-se de um meio relativamente novo e que possui determinadas espe-
cificidades com relação a sua utilização não invalida, e até mesmo reforça, alguns pres-
supostos assumidos. Ações e programas de relacionamento, atendimento em tempo real, 
online ou por telefone e ênfase no serviço são questões que remetem a aspectos positivos, 
como o sentimento de maior proximidade, a existência de uma espécie de vínculo e, como 
consequência, uma relação de maior fidelidade entre as partes. Por outro lado, algumas 
particularidades são visíveis no ambiente da web. Aspectos como interatividade e controle 
da situação, por exemplo, são bastante limitados nas mídias tradicionais.

Com o crescimento de usuários e corporações conectados na internet, surge um canal 
para a divulgação e propagação de estímulos, como a migração ou extensão do mercado 
físico para o virtual. Trazendo novos conceitos e usabilidades, tornando o acesso a seus 
itens fácil e democrático para todos. Por esta razão, vem crescendo o número de pessoas 
que estão utilizando o método online para pesquisas e, consequentemente, compras, pelo 
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fato de ser cômodo e prático, características apresentadas pela web. Sendo assim, Solo-
mon (2011) ressalta que os estímulos de um produto/serviço são interpretados conforme 
o consumidor tem um conhecimento básico sobre a categoria e as características das 
marcas presentes. 

Neste sentido, a evolução da geração C, altamente conectada na rede virtual na maioria de 
suas horas de vigília, confortavelmente participam de redes sociais com várias centenas 
ou mais contatos, geram e consomem grandes quantidades de informação, anteriormente 
privada, e carregam com eles uma sofisticada “nuvem pessoal” que os identificam nos 
convergentes mundos online e offline. Com isso, é muito mais fácil receber um estímulo 
quando se está online, além de no mesmo instante efetuar uma pesquisa do produto/servi-
ço, comparar preços e as especificações técnicas, mesmo se a compra não ocorrer numa 
loja virtual. Os autores Blackwell, Miniard e Engel (2009) ressaltam que o consumidor age 
de propósito para tornar ínfimo o risco e para elevar ao máximo os benefícios contraídos 
com a compra e o uso.

Como consequência, necessita de rapidez e a medida que o paradigma da segurança na 
internet for superada e se tornar uma conectividade confiável, acontecerá que eles vão 
criar ligações comerciais diretas com uma infinidade de negócios online. “Rede de alto va-
lor”, uma infraestrutura de comunicação inteligente, será o novo conceito de muitos novos 
empreendimentos. Comunicação e tecnologia é o movimento atual para ajudar a moldar o 
futuro destas empresas e a captar receitas significativas. Em meio a essas tendências, os 
consumidores que não se consideram da Geração C podem tentar, ao menos e por enquan-
to, absorverem algumas de suas características para conseguir sobreviver — e aproveitar 
— este mundo multimídia e totalmente conectado: procurar não terem problemas com 
mudanças, transformações e adaptações. São elas, afinal, que agora ditam as regras — ou 
a falta delas. O mundo se transforma, e em paralelo muda também, naturalmente, a forma 
de as pessoas se comunicarem. Como pode ser visto, há dois momentos distintos da his-
tória das comunicações: o antes e o depois da internet. Os indivíduos que nasceram depois 
da internet, estão em uma era em que a conexão à grande rede, os celulares, o download 
de músicas, compras online já são comuns. Não existe Planejamento de Comunicação sem 
definição de público-alvo. Nesse ponto entra a necessidade de os comunicadores e profis-
sionais de marketing analisarem a Geração C (PANKRAZ, 2009; SOLIS, 2013).

Com base nos resultados apurados com a pesquisa, fica sugerido que a internet e suas 
ferramentas estão sim, influenciando o comportamento do consumidor durante o seu pro-
cesso de decisão de compra. Fatores como disponibilidade, comparação, facilidade e aces-
sibilidade têm sido fundamentais para que estes compradores se tornem cada vez mais 
exigentes e criteriosos em suas compras. De acordo com o objetivo da pesquisa pode 
observar-se que os consumidores tendem a mudar os seus comportamentos no consu-
mo, como também na forma de vida, porquanto como foi demonstrado, a internet é uma 
ferramenta de extrema importância para o cotidiano, seja das pessoas, seja das empresas. 
As pessoas não precisam necessariamente compartilhar dos seus gostos e interesses com 
quem está geograficamente mais acessível a elas. Para estes consumidores pode ser muito 
mais fácil e conveniente compartilhar os seus interesses culturais com outras pessoas loca-
lizadas em qualquer outra parte do mundo, desde que estejam compartilhando do mesmo 
canal da internet. Nesse sentido, há uma grande oportunidade para as empresas atuarem 
na resolução de problemas, na melhoria da comunicação com os clientes, possibilitando 
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trocar de valor por meio da interação com seus consumidores nesses ambientes, uma vez 
que há um rico material gerado pela troca de informações (LECINSKI, 2011; SOLIS, 2013).

Neste contexto, ganham força os sites de relacionamentos em que as pessoas expõem sua 
vida de forma voluntária, fornecendo poderosas informações sobre sua personalidade e 
preferências. O principal objetivo deste consumidor que compartilha a sua opinião online 
é ter uma influência na decisão de outros consumistas e também buscar opiniões since-
ras sobre os itens que deseja consumir, tendo uma troca de informações, induzindo as 
pessoas a compartilharem conceitos e definições (SOLOMON, 2011). Estas informações 
devem ser exploradas ao máximo, já que podem proporcionar uma significativa vantagem 
competitiva para as empresas que as utilizem, onde propagandas e eventos podem ser 
direcionados somente ao público-alvo escolhido, poupando tempo, dinheiro e sem cansar 
o consumidor. Como também o fato de as pessoas compartilharem as suas experiências, 
satisfatórias ou insatisfatórias, no mundo virtual, ele pode ainda ser utilizado como ferra-
menta durante todo o ciclo de venda, que vai desde a criação de uma demanda específica 
até a retenção do cliente na pós-compra. 

Cada vez mais, a internet tem sido considerada um canal de marketing que abre espaço para 
comunicação personalizada e diferenciada entre empresas e consumidores. As intercone-
xões no contexto da internet são bem complexas e estão longe de serem compreendidas na 
sua totalidade, apesar do esforço e investimento feitos pelas empresas líderes do mercado. 
Há consenso sobre a força do efeito de contágio, no qual o internauta, ao compartilhar suas 
experiências de consumo, acaba por afetar a decisão de outros. A rede virtual praticamente 
eliminou os processos individuais: mesmo quando não parece, o consumidor é influencia-
do por esse universo de conexões. Lecinski (2011) e Solis (2013) explanam que os clientes 
interligados encontram as questões de contato e as fontes que geram influência. 

Sob esta perspectiva, o presente estudo procurou trazer entendimento sobre esta aborda-
gem a fim de auxiliar futuras explorações teóricas e empíricas. Assim, foi possível iden-
tificar que as principais mudanças no comportamento de compra oferecidas pela web se 
dão no âmbito da informação, ou seja, dá ao consumidor uma nova fonte de informação. 
Nessa direção, a internet pode ser considerada como mais um fator da sofisticação do con-
sumidor, que passa a estar cada vez mais próximos dos produtos/serviços e tem acesso a 
diversas opiniões e recursos em suas compras. Este também é um forte fator de aumento 
de poder do consumidor. A sofisticação do consumidor é uma tendência identificada na 
literatura. Os consumidores sofisticados são engajados no processo de compra, e tem 
interesse em utilizar todas as suas ferramentas à disposição, o que inclui as redes sociais. 
De maneira geral, todos os resultados das análises expostas no estudo convergem para a 
validação de que a internet influencia o comportamento de compra do consumidor. A web 
oferece nova dinâmica para o consumidor, especialmente no que se refere à busca por in-
formações e nas atividades pós-compra criando um novo formato para o tradicional efeito 
boca a boca. Inclusive, este novo efeito traz e registra novas informações para os consumi-
dores, fortalecendo cada vez mais o consumidor em sua relação com o mercado, fato que 
o Google trata como ZMOT e UMOT, dois novos períodos do ciclo momentos da verdade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internet acarretou evidentes impactos sobre o comportamento do consumidor, no que 
tange a respeito das decisões tomadas a partir de recomendações on-line em relação 
a produtos/serviços desejados. Desde sua necessidade e sua escolha definitiva passa 
por influências ocasionadas de forma ativa ou reativa por recomendações originárias de 
usuários considerados próximos a ele ou não. Os avanços tecnológicos na área da infor-
mação e as mudanças nas características das últimas gerações colaboram no processo 
de compra dos consumidores. 

O objetivo geral deste estudo foi identificar os atributos que mais relevantes no ZMOT para 
os estudantes e professores do curso de Administração da Faculdade da Serra Gaúcha en-
quanto consumidores no processo de pesquisa antes da compra de um determinado pro-
duto/serviço. A pesquisa aplicada teve uma natureza qualitativa organizada mediante de um 
focus group com os acadêmicos e entrevistas individuais com o corpo docente. Em meio 
aos objetivos específicos buscou se abordar aspectos específicos da teoria sobre marke-
ting, que integram o comportamento do consumidor, processos decisórios de compra, os 
momentos da verdade (especialmente o ZMOT) e a sofisticação do consumidor; estudar as 
influências por meio da internet, sobre pesquisa e compra da geração Y sobre as gerações 
antecessoras (X e baby boomers); analisar possíveis comportamentos dos consumidores 
na fase anterior à compra; e avaliar atributos importantes pelos consumidores antes da 
compra e o processo de tomada de decisão de compra.

Desta forma, o estudo traz evidências de que há impacto significativo sobre o compor-
tamento do consumidor de todas as gerações que justificam a internet e os dispositivos 
móveis são usados como fonte de pesquisa prévia de informações, para quaisquer itens, 
seja tanto de recomendações positivas ou negativas, ocorrendo em mídias/redes sociais 
e comunidades com interesse. Da mesma forma, as gerações estão sendo produtores de 
conteúdo para compartilhamento de experimentos e impressões de consumo na rede vir-
tual, uma forma de boca a boca moderno, e levam em consideração ao material publicado, 
interferindo no processo de compra.

Os autores do presente estudo destacam que foi gratificante e ao mesmo tempo instigante 
realizar esta pesquisa. Estudar processo decisório de compra, comportamento do consu-
midor na internet, gerações baby boomers, X e Y e momentos da verdade, para então ana-
lisar e relacionar as informações, chegando ao resultado esperado, o que gerou demanda 
de muitos recursos. Além do estudo do referencial teórico, com muito material estrangeiro, 
pelo fato de no Brasil ainda não ter estudos sobre o assunto e também por ser um tema 
muito recente. Ainda, ter esta aproximação e comunicação com a população envolvida, 
possibilitou uma percepção mais individual e concreta da conduta enquanto consumido-
res, para então fundamentar e analisar.

Uma das limitações do presente estudo foi a utilização de amostragem não probabilís-
tica, o que torna cautelosa a generalização dos resultados obtidos. Um segundo item a 
ser considerado é a realização da pesquisa com apenas uma unidade de análise. Devido 
à limitação de tempo, optou-se por realizar a presente pesquisa a partir da percepção de 
usuários. A terceira limitação do estudo é a sua abrangência focal, a população estudada 
ser prioritariamente do campo acadêmico, foi coletada a percepção apenas de responden-
tes de pertencente da Faculdade da Serra Gaúcha, corpo docente e estudantes do curso de 
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Administração. A quarta limitação refere-se ao fato de que toda e qualquer conclusão ge-
rada neste estudo foi feita a partir de uma amostra reduzida de entrevistados e integrantes 
no focus group e dentro desta perspectiva, se refere a um universo limitado e não permite 
generalizações. Entretanto, ressalta-se que efeitos decorrentes de interpretações distintas 
podem interferir nos resultados finais.

A internet é um campo promissor para a realização de estudos científicos. Por tratar-se de 
um meio de comunicação em franco crescimento, desperta a curiosidade de pesquisadores 
de diversas áreas do conhecimento. No campo da Administração e, mais especificamente, 
do Marketing, não poderia ser diferente. Temas relacionados ao planejamento e implemen-
tação de ações mercadológicas on-line continuam a ser foco da atenção de acadêmicos e 
profissionais, cujos trabalhos vêm apontando direcionamentos importantes para as ações 
praticadas pelas empresas. Nesse sentido, novos estudos podem ser feitos para comple-
mentar a visão do comportamento do consumidor na internet. 

Como forma de superar os percalços deste estudo e ampliar o seu escopo na área, futuros 
estudos poderiam ser aplicados como, por exemplo, um experimento mais abrangente 
em fases. Uma primeira fase poderia ser atribuída para considerar a avaliação do seu in-
teresse e necessidade por tipos diversos tanto de bens físicos como de serviços, além 
da escolha por fontes de mídias/redes sociais distintas, para então aplicar uma segunda 
fase customizada de forma a avaliar as dimensões. Outra sugestão pode ser aplicada no 
sentido de desenvolver esta pesquisa em regiões distintas e envolvendo diversos países 
de forma a confrontar as diferenças culturais e de utilização da rede virtual enquanto fonte 
de recomendação para a escolha e decisão de compra do consumidor. Uma consideração 
adicional se faz necessária em relação a novos estudos avaliarem não só recomendações 
desbalanceadas, positivas ou negativas, como também, recomendações neutras e também 
mistas, de forma a simular o efeito real sobre o cenário existente hoje na internet.

Outra questão importante a ser sugerida, é que o modelo aqui estudado seja aplicado à 
mesma população em outra ocasião, a fim de que se possa verificar a evolução dos we-
bsites. Além disso, uma nova dimensão de análise poderia ser feita em relação aos valo-
res dos consumidores, buscando identificar perfis distintos e identificando categorias de 
consumidores online. Estes estudos trariam, certamente, novas considerações acerca do 
meio virtual, proporcionando maior eficiência e eficácia dos investimentos realizados pe-
las empresas. Ainda, sugere-se uma análise multicasos para a comparação de resultados 
obtidos pela avaliação de diferentes websites. Torna-se relevante evidenciar se o construto 
entretenimento atingirá o mesmo poder de explicação em outros contextos de sites.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo final, identificar quais ações de inovação foram 
implementadas pela MRS Logística no que se refere à operação de transporte de container. De 
maneira complementar, busca levantar o patamar de maturidade do processo de implantação, 
observando o indicador principal de volume de produção. Para tal investigação, foi realizada uma 
pesquisa quali-quanti que permitiu ao pesquisador, avaliar os dados, tomando como base os 
conceitos e teorias relacionados à logística brasileira, ao transporte ferroviário e à inovação. Os 
resultados mostraram que o processo avaliado demonstra certo grau de inovação no setor pes-
quisado, que assume a regularidade e o aumento do nível de serviço como principais diferenciais. 
A efetividade dos resultados pôde ser vista pela evolução do volume de transporte nos períodos 
antes e depois da implantação. Ressalta-se, todavia, que a sustentabilidade do modelo ainda não 
foi avaliada, pelo prazo reduzido de implantação.

Palavras-chave: Transporte. Container. Inovação. Logística. Ferrovia.

THE TIME OF THE TRAIN: THE CONTAINER RAIL TRANSPORT

Abstract:  This work has as its ultimate goal identify which innovative actions were implemented by 
MRS Logística with regard to container transport operation. In a complementary way, seeks to rai-
se the maturity level of the implementation process by observing the main indicator of production 
volume. For this investigation, a qualitative and quantitative research that allowed the researcher 
to evaluate the data was conducted, based on the concepts and theories related to the Brazilian 
logistics, rail and innovation. The results showed that the evaluated process demonstrates a de-
gree of innovation in the surveyed sector, which takes the regularity and increasing the level of 
service as key differentiators. The effectiveness of the results could be seen by the evolution of 
transport volume in the periods before and after deployment. It is noteworthy, however, that the 
sustainability of the model has not yet been evaluated by the reduced period of deployment.

Keywords: Transport. Container. Innovation. Logistics. Railroad.
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1. INTRODUÇÃO
O cenário econômico dos últimos anos tem se traduzido num ambiente cada vez mais 
agressivo no que tange à concorrência no mercado mundial. No Brasil, a situação não é 
diferente, e nas últimas décadas, com a abertura comercial e o crescimento das relações no 
mercado internacional, a concorrência tem exercido um papel fundamental na motivação à 
busca por inovação e melhorias de processos nas organizações brasileiras.

Neste contexto, a logística torna-se um importante objeto de trabalho dada a representati-
vidade econômica do setor, que no Brasil chega a 11% do PIB (MINISTÉRIO DO TRANS-
PORTE, 2013). Todavia, “o setor vem convivendo há vários anos com graves problemas 
que tem afetado o desempenho das empresas e a qualidade dos serviços oferecidos” (CO-
PPEAD, 2015, p.04).

Assim, assumir o desafio de inovação e melhoria do desempenho das empresas de trans-
porte, pode trazer um diferencial competitivo que permita a manutenção ou o aumento da 
participação da organização em sua área de atuação. Importante destacar aqui, contudo, 
que “[...] o processo de inovação não compreende somente as atividades criativas e in-
ventivas ou de descoberta de novas tecnologias, mas também as atividades de gestão, de 
difusão e adoção das atividades” (LOPES; BARBOSA, 2008, p.03).

A partir dessa contextualização, este estudo de caráter exploratório teve como objetivo final 
identificar quais ações de inovação foram implementadas pela MRS Logística no que se 
refere à operação de transporte de container. De maneira complementar, buscar levantar o 
patamar de maturidade do processo de implantação, observando o indicador principal de 
volume de produção.

Para melhor organização e didática, o presente trabalho foi estruturado em 6 partes, na 
seguinte ordem: primeiramente foram feitas as considerações introdutórias, apresentan-
do o contexto do estudo; na segunda parte foram apresentados os referenciais teóricos 
que embasaram o estudo; na sequência, foram descritos os procedimentos metodológicos 
adotados; em seguida, foram analisados os dados e informações obtidos durante o pro-
cesso de coleta de dados; por fim, são apresentadas as considerações finais desenvolvidas 
após a análise dos dados, bem como as referências utilizadas na construção do estudo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE 
DE CARGAS NO BRASIL
A logística de cargas tem sido considerada, nos últimos anos, como um importante fator 
na competitividade das organizações. Na literatura especializada de operações, têm sido 
freqüentes as discussões sobre a importância da utilização da logística como um impulsio-
nador da eficiência e da eficácia da cadeia de suprimentos (WANKE, 2003).

De acordo com dados do BNDES1 (2013), a abertura comercial brasileira ocorrida nas 
últimas duas décadas, tem provocado uma valorização maior da logística em função, prin-
cipalmente, do aumento na competitividade. Segundo a mesma organização, cerca de 11% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro refere-se ao custo logístico, demonstrando sua 
relevância econômica.

Assim, torna-se importante o entendimento do conceito de logística, que para Freitas et al 
(2012, p.01), pode ser conceituada como

um campo prestador de serviços que sempre avalia e mede o desempenho, 
visando corrigir e atuar nos desvios que possam ocorrer. Em razão da acirrada 
competição, as empresas tentam inovar com atendimento ou serviços diferen-
ciados, buscando atrair ou manter seus consumidores.

Wanke (2003, p.164) coloca que “para que a logística assuma papel relevante na criação 
de vantagem competitiva em cadeias de suprimentos, suas principais decisões devem ser 
articuladas ao longo do tempo, permitindo o desenvolvimento de padrões de decisão coe-
rentes com as características do negócio”.

Dentro da logística de cargas, deve-se destacar ainda o processo de transporte em si, res-
ponsável por cerca de 60% do custo logístico total (MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, 2013). 
Essa importância do transporte é corroborada pela visão de Cunha Filho (2014, p. 17), em 
que adverte que

Para garantir o crescimento sólido e ordenado da economia e aumentar a com-
petitividade dos produtos brasileiros, torna-se imprescindível um sistema de 
transporte de carga eficiente e eficaz, capaz de escoar a produção de forma ágil 
e em condições de disputar espaço no cenário internacional.

Todavia, quando avaliado o caso específico do Brasil, pode notar-se que não há uma in-
fraestrutura adequada de transporte, especialmente nos modais hidroviário e ferroviário, 
gerando um desbalanceamento da matriz de transporte (PINHEIRO, 2013).

Essa falta de infraestrutura adequada de transporte gera perdas para as empresas que 
atuam dentro do país, em termos de competitividade internacional (CUNHA FILHO, 2014).

Segundo o BNDES (2013, p.235),

1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
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Países de grandes dimensões tendem a concentrar sua matriz de transporte de 
cargas em modais de menor custo unitário, como o ferroviário e o hidroviário. 
O modal rodoviário é utilizado em curtas distâncias, nas quais sua operação 
é mais eficiente. Entretanto, no Brasil, a matriz de transporte de cargas tem 
predominância no modal rodoviário, que é utilizado mesmo para grandes dis-
tâncias e volumes.

Esse cenário vem sido influenciado desde a década de 1950, quando o governo brasileiro 
fez a opção de direcionar seus investimentos no transporte rodoviário, decorrente da agi-
lidade no crescimento e pela forte influência da indústria automobilística, então uma das 
grandes geradoras de postos de trabalho no Brasil (FERREIRA, 2014).

Contudo, conforme descreve Mello (2012, p. 30), “No Brasil, muitos estudos indicam 
grandes possibilidades de desenvolvimento da intermodalidade para cargas gerais ou por 
contêineres, desde que os investimentos em melhorias da qualidade do serviço de trans-
portadores ferroviários e aquaviários sejam executados”.

2.2. O TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
E O CONTAINER NO BRASIL
Segundo a ANTT (2015),

O modal ferroviário caracteriza-se, especialmente, por sua capacidade de trans-
portar grandes volumes, com elevada eficiência energética, principalmente em 
casos de deslocamentos a médias e grandes distâncias. Apresenta, ainda, maior 
segurança em relação ao modal rodoviário, com menor índice de acidentes e 
menor incidência de furtos e roubos.

Entretanto, nota-se no Brasil, que a rede ferroviária de cargas ainda é muito inferior à ne-
cessidade de transporte, para um país com grandes proporções econômicas e geográficas. 
De acordo com o Presidente da Brasil Ferrovias, Nélson Bastos, em relatório emitido pela 
COPPEAD (2015, p.42), “Os principais problemas das ferrovias no Brasil são: o alto custo 
do capital e o cipoal regulatório existente”, e complementa que, “o negócio de ferrovia no 
Brasil é brilhante operacionalmente, mas o resultado financeiro é apenas tolerável”.

Assim, a concorrência no mercado de transporte para uma empresa ferroviária, quando 
comparada ao rodoviário, tem grande influência no que se refere às questões de nível de 
serviço. Um dos principais seguimentos de usuários observados nesse contexto refere-se 
às empresas que utilizam o container como unidade de transporte. A containerização por 
si só já é vista como um modelo de “inovação em logística que revolucionou o comércio 
internacional” (GULLO, 2007, p.22).

Mas, por características do processo que envolve o transporte de container, tais empre-
sas exigem um nível de serviço diferenciado dos transportadores e operadores logísticos, 
sendo este um grande desafio para as empresas ferroviárias dadas as limitações de infra-
estrutura logística brasileira.

Como uma alternativa, algumas empresas ferroviárias têm buscado implantar um modelo 
de serviços de transporte com composições regulares, com premissa de horários e dias 
predeterminados de partida e chegada e numa base porta-a-porta. Esse tipo de processo 



52

Ano 5, nº 2, fev./jul.2016 - ISSN 2236-8760

permite que haja uma redução, por exemplo, de congestionamentos nas rodovias próximas 
aos portos e o menor uso de áreas de estocagem (ASHAR et al., 2007).

Mello (2012), complementa, destacando algumas características deste modelo de trans-
porte ferroviário, quais sejam:

a) Agilidade (ausência de paradas intermediárias);

b) Horários, datas, tempos e rotas predeterminadas;

c) Ausência de manobra de vagões pela premissa de manutenção da configura-
ção inicial do trem;

d) Maior nível de segurança;

e) Integração efetiva dos modais de transportes; e,

f) Menor custo de transporte.

Neste sentido, a aplicação desse modelo no Brasil, com resultados já observados e com-
provados, poderia ser considerado um caso de inovação na logística de transporte de con-
têineres, o que será alvo da análise de caso deste trabalho.

2.3. INOVAÇÃO
O tema inovação tem sido estudado desde o início do século XX, com as primeiras reflexões 
de Schumpeter a partir de 1912. Pesquisadores como Schumpeter, Christensen, Teece e a 
própria OCDE (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento Econômico), 
deixaram importantes contribuições no desenvolvimento dessa linha de pesquisa.

Para Toda, Silva e Rocha (2014, p.115), “a inovação se tornou elemento crucial para o 
desenvolvimento de empresas, instituições e países”.

Todavia, de acordo com Lopes e Barbosa (2008, p.02),

Um aspecto interessante que pode ser constatado nas pesquisas sobre o tema 
[inovação] é a origem dos estudos: muitos deles estão ligados aos trabalhos 
relacionados à tecnologia, prevalecendo, principalmente, aqueles das áreas de 
engenharia; aos trabalhos de economia [...]; e aos estudos organizacionais, em 
que a inovação é abordada sob o ponto de vista tanto da competitividade quan-
do da gestão interna das organizações.

Para o presente estudo foi utilizado o conceito de inovação de processo, desenvolvido pela 
OCDE (2015), que se refere à aplicação de um método de produção ou de distribuição novo 
ou significativamente melhorado. Isto inclui alterações significativas nas técnicas, equipa-
mentos e/ou software.

Já Gallouj (1998) expõe que apesar de ser responsável pela maior parte dos empregos 
atuais e de ser um importante gerador de valor agregado, o setor de serviços não poderia 
ser diretamente enquadrado na visão schumpeteriana de inovação. O autor vai desenvolver 
um modelo teórico de barras, sustentado pelo que ele chama de ciclo reverso do produto, 
onde caracteriza o processo de inovação em basicamente três fases: 1. Processo de ino-
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vação incremental; 2. Processo de inovação radical; 3. Inovação de produto. No presente 
trabalho, assume-se que o processo de inovação verificado tem ocorrido ainda sob a ótica 
da fase 1, onde os esforços tem sido direcionados para uma inovação incremental.

De maneira complementar, Christensen (2012) vem colocar que empresas empenhadas 
em desenvolver produtos ou serviços de sucesso, sob a ótica da inovação, são sustentadas 
também por três premissas fundamentais: 1. Controle agressivo sobre os ativos existen-
tes; 2. Uma estratégia de crescimento; 3. Domínio do processo de alocação de recursos. 
Entende-se aqui, que o foco da estratégia desenvolvida está voltado para o crescimento de 
mercado, utilizando um controle significativo sobre a alocação de recursos.

No caso estudado, há o desafio apresentado pela empresa pesquisada, de desenvolver-se 
num mercado com maior valor agregado de transporte, mas buscando manter-se consis-
tente no transporte do chamado heavy haul, responsável por mais de 70% do faturamento 
da empresa e que exige um nível menos crítico de serviço.

No entanto, conforme expõe Christensen (2012), é muito difícil para uma empresa que 
possui uma estrutura de custo para produtos de alto valor, ser lucrativa também nas de bai-
xo valor e com margens menores. Assim, a própria diversificação do serviço de transporte 
apresentado no caso, por si só, já seria um desafio à gestão da organização.

Para Reichert, Camboim e Zawislak (2015, p.163), “muitas empresas adquiriam e esta-
bilizaram, ao longo do tempo, características muito mais voltadas à capacidade de bem 
executar as mesmas operações para produtos que pouco mudam do que a esforços contí-
nuos de mudança e agregação de valor” e complementam que “além do desenvolvimento 
de produtos, a eficiência operacional, a gestão organizacional e as atividades comerciais 
podem ser fontes de inovação (REICHERT; CAMBOIM; ZAWISLAK, 2015, p.164).

Conforme expõem Anthony et al (2011), o emprego dos processos e princípios certos 
pode aumentar significativamente as chances da organização de atingir um crescimento 
maior por meio da inovação, mas ressalta que o caminho a ser percorrido a partir da ideia 
propriamente dita e o sucesso, é difícil e de grande complexidade.

Por fim, cabe destacar que o foco do artigo apresentado é analisar a aplicação de um novo 
método de operação de transporte, à luz do contexto defendido por Lizarelli e Toledo (2015, 
p.591), em que “inovação se refere a fazer algo novo, e é diferente de invenção ou criativi-
dade, pois deve gerar algum impacto econômico para a organização”.

3. METODOLOGIA
Quanto aos fins da pesquisa, de acordo com as características apresentadas por Gil (2010), 
o presente estudo pode ser classificado como exploratório, pois visa gerar maior familiari-
dade com o problema estudado, de forma a torná-lo mais explícito.

O presente trabalho toma como base a experiência vivenciada por uma empresa de trans-
porte ferroviário, no que tange à implantação de um método inovador de transporte de 
contêineres. Assim, em relação à abordagem de investigação utilizou-se o método de estu-
do de caso, que é apresentado por Fonseca (2002) como um estudo de uma organização 
bem definida, com a finalidade de conhecer em profundidade seu processo por meio de 
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perguntas do tipo “como” e “por quê”. Tal método é ainda indicado, conforme observa Yin 
(2005), pois há pouco controle sobre os acontecimentos e o objetivo final toma como base, 
fenômenos contemporâneos dentro de um contexto real.

Com base nos conceitos apresentados por Gil (2010), para coleta dos dados foram utili-
zadas as técnicas de pesquisa bibliográfica, com a comparação da percepção de autores 
diversos sobre o tema, enquanto entendimento do contexto estudado, e de pesquisa do-
cumental, composta por informações que ainda não haviam recebido tratamento analítico. 
Segundo Gil (2010), apesar da flexibilidade de planejamento que as pesquisas explorató-
rias apresentam, na maioria dos casos tais estudos assumem a forma de pesquisa biblio-
gráfica ou estudo de caso.

O tratamento dos dados assumiu um caráter qualitativo na fase inicial de levantamento e 
análise do contexto e quantitativo no período seguinte com a avaliação de alguns indica-
dores e informações. Segundo Freitas e Jabbour (2011, p.09), “Nada impede que o pes-
quisador, em estudos de casos, inicie a investigação com uma pesquisa qualitativa e não 
obstante, se necessário, finalize a investigação validando as evidências obtidas por meio 
de uma pesquisa quantitativa” e complementa dizendo que “A combinação metodológica é 
considerada uma forma robusta de se produzir conhecimentos, uma vez que se superam 
limitações de cada uma das abordagens tradicionais”.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

4.1. OBJETO DE ESTUDO
O presente estudo foi desenvolvido com base na experiência vivenciada na MRS Logística 
S.A., que é uma operadora ferroviária de carga que administra, desde 01 de dezembro de 
1996, por meio de concessão, 1.643 km de malha ferroviária (6% da estrutura nacional), 
entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região esta que concentra 
mais da metade do PIB brasileiro (IBGE, 2015; MRS, 2015; ANTT, 2013).

A companhia foi constituída em 1996, sob a forma de sociedade anônima, como uma con-
cessionária de serviços públicos, quando o governo transferiu à iniciativa privada a gestão 
do sistema ferroviário nacional. 

Sua região de operação é caracterizada por conectar grandes centros produtores de com-
modities minerais e agrícolas, bem como alguns dos principais complexos industriais do 
país aos principais portos da região Sudeste. Suas operações são responsáveis por cerca 
de 20% do total das exportações brasileiras e por um terço (165 milhões de toneladas) da 
carga transportada por trens no país (MRS, 2015).



55

 Figura 01: Malha Ferroviária da MRS Logística

 Fonte: MRS Logística (2013)

A empresa é regulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a qual es-
tabelece uma série de metas com relação à produtividade e segurança. Dentre seus acio-
nistas estão as empresas Vale/MBR (44,8%), CSN/Namisa (37,3%), Usiminas (11,1%), 
Gerdau (1,3%) e outros investidores pulverizados (6,5%), que constituem o Conselho de 
Administração, responsável, entre outras atribuições, pelo direcionamento estratégico glo-
bal da companhia, pela decisão sobre os investimentos mais significativos e pela saúde e 
longevidade da organização.

A MRS conta com cerca de 6.500 colaboradores diretos, além de outros 3.500 indiretos. 
Sua política de gestão de pessoas é orientada a melhorias constantes do ambiente físico 
de trabalho, à manutenção de uma forte cultura de segurança pessoal e de um clima coo-
perativo (MRS, 2015).

A empresa atua no transporte de cargas como minérios, produtos siderúrgicos, cimento, 
bauxita, produtos agrícolas e containers, dentre outros, além de oferecer soluções logísti-
cas mais amplas, que incluí o planejamento e o desenvolvimento de soluções multimodais. 
Possui hoje indicadores comparáveis a referências de ferrovias norte-americanas e euro-
peias, em parâmetros como eficiência energética, transit time, disponibilidade e confiabili-
dade de ativos, segurança e produtividade.

4.2. O ESTUDO DE CASO
Influenciada por sua composição acionária desde sua constituição em 1996, formada por 
grandes empresas dos setores de mineração e siderurgia, a MRS tem desenvolvido desde 
então, um know-how2 direcionado principalmente para as operações dos fluxos chamados 
de heavy haul (minério, manganês, serpentinito, carvão, etc).

Esse direcionamento pode ser observado no gráfico 01, que apresenta a distribuição das 
164,1 milhões de toneladas úteis transportadas pela malha ferroviária da empresa em 2014.

2 Know-how experiência, técnica (MICHAELIS, 2015).
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Gráfi co 01: Volume Transportado em 2014 (milhões de toneladas)

164,1
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123,7
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Fonte: Adaptado de MRS Logística (2015)

Todavia, um aumento do atendimento à demanda de transporte de fluxos de carga geral 
(container, siderurgia, produtos agrícolas, etc) pode contribuir significativamente para a 
sustentabilidade do negócio da MRS, a partir das premissas de maior dissolução dos cus-
tos fixos e de redução da dependência da empresa em relação ao mercado internacional de 
commodities minerais.

Essa percepção tem sido cada vez mais fortalecida dentro da organização, o que tem gera-
do uma séria de esforços e investimentos na busca pelo crescimento do volume transpor-
tado de carga geral nos últimos anos.

Neste contexto, grande parte dos esforços da empresa tem sido direcionada à busca pelo 
desenvolvimento do mercado de transporte de container, mais intensamente nas rotas que 
envolvem as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e do Vale do Paraíba, com 
sentido ou origem no Porto de Santos, que responde por quase 25% da balança comercial 
brasileira (BRASILCOMEX, 2015).

De acordo com a Gerente Comercial de Industrializados e Granéis da empresa,

Os números comprovam que o transporte de containers vem se consolidando 
cada vez mais nas soluções de transporte da ferrovia. No segmento de trans-
porte containerizado de Papel e Celulose, por exemplo, a companhia saltou de 
3.112 TEUs3 para 6.858 TEUs no comparativo entre os primeiros semestres de 
2014 e 2015, o que corresponde a um aumento expressivo de 120%.

De maneira complementar, pode-se notar no gráfico 02, o esforço investido na prospecção 
de novos clientes e volumes de transporte da empresa estudada, a partir da evolução do 
volume de transporte de container ao longo dos últimos anos, que experimentou um cres-
cimento de 56% no período.

3 Do inglês Twenty Foot Equivalent Unit
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Gráfi co 02: Volume de Transporte de Container da MRS (TU)
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Fonte: Adaptado de MRS Logística (2015)

Todavia, a concorrência entre os modos de transporte nesse mercado específico, especial-
mente liderada pelo modal rodoviário de transporte, é significativamente elevada, principal-
mente pela necessidade de previsibilidade, acessibilidade e nível de serviço, exigidos pelo 
setor. Corroborando com essa afirmativa e a complementando, o Presidente da Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC, 2015) entende que o “O frete rodoviá-
rio exageradamente barato acaba funcionando como uma barreira à prática da multimoda-
lidade e como desestímulo ao desenvolvimento dos outros Modais”.

Por outro lado, segundo dados do Relatório Portos 2021 (ILOS, 2013), para o período de 
2013 a 2021, espera-se um crescimento no transporte de containers no Brasil, na ordem 
de 7,4% ao ano, representando um mercado potencial significativo.

Assim, para que o modal ferroviário consiga se desenvolver nesse mercado competitivo e 
em crescimento é necessário um investimento maior em modelos operacionais ferroviários 
inovadores, que garantam um melhor nível de serviço a um custo acessível. Importante 
observar, contudo, como destacam Anthony et al (2011), que o maior obstáculo enfrentado 
pelas empresas que buscam novos negócios com potencial de crescimento, é o processo 
normal através do qual elas avaliam e modelam essas oportunidades.

Visando alavancar sua participação nesse mercado, a MRS optou por desenvolver um mo-
delo inovador de operação em ferrovias brasileiras, com foco na melhoria do nível de 
serviço monitorado por indicadores de desempenho como on time de partida, on time 
de chegada, flexibilidade de horários, previsibilidade, dentre outros, desde que mantida a 
premissa da concorrência em custos.

Segundo Christensen (2012), empresas empenhadas em desenvolver produtos ou servi-
ços de sucesso, sob a ótica da inovação, são sustentadas por 3 premissas fundamentais: 
1. Controle agressivo sobre os ativos existentes; 2. Uma estratégia de crescimento; 3. 
Domínio do processo de alocação de recursos.

No caso estudado, pôde-se perceber o atendimento, pela estrutura da empresa, às pre-
missas fundamentais apresentadas por Christensen (2012), por evidências como: utiliza-
ção de regras claras de priorização das programações de transporte; estratégia definida e 
divulgada de forte crescimento no mercado de transporte de container, utilizando-se de 
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ferramentas como gestão de metas, indicadores, constantes comunicados via newsletter 
interna, reportagens externas, etc; criação de um projeto interno multidisciplinar de gestão 
operacional e financeira dos fluxos de transporte de container; dentre outros tópicos.

Neste contexto, a estratégia operacional principal adotada pela empresa, que aqui está 
entendida como uma ação inovadora, diz respeito à revisão do modelo operacional de 
transporte de container.

Segundo o atual Gerente de Planejamento Operacional da empresa,

A partir da percepção pela área Comercial de que o transporte de container ainda 
tinha um espaço significativo de crescimento, partimos para definição de um 
conjunto de ações que permitissem a MRS a concorrer com mais chances nesse 
mercado competitivo.

As ações foram construídas então sob 3 perspectivas básicas, conforme está descrito no 
Quadro 01:

Quadro 01: Perspectivas e Principais Ações da Estratégia de Crescimento

Perspectiva Liderança Foco

Mercadológica Gerência Comercial

1. Quantificar o mercado potencial

2. Avaliar as necessidades percebidas dos potenciais clientes

3. Promover o novo produto ofertado pela empresa

Financeira Gerência de Custos

1. Entender as particularidades desse tipo de transporte sob a 
ótica financeira

2. Estabelecer novos padrões de custeio e acompanhamento 
para os fluxos

Operacional
Gerência de 
Planejamento 
Operacional

1. Entender junto à Comercial as necessidades diferenciadas 
exigidas pelo mercado objetivado

2. Pesquisar no setor de transportes, referências de empresas e 
métodos de operação do setor

3. Desenvolver e acompanhar o novo modelo de operação 
proposto

Fonte: Elaboração própria com base nas informações da pesquisa

Com base nas perspectivas e focos definidos, foi estruturado então um projeto interno 
multidisciplinar, responsável por alavancar a pesquisa e implementação desse novo mo-
delo proposto.

Para o então Coordenador de Planejamento Operacional da empresa,

Era clara a necessidade de olhar o processo como um todo, que não podíamos 
nos deter somente à parte operacional que estávamos acostumados. Precisáva-
mos olhar pra fora e ver como países como os Estados Unidos operam e cruzar 
esses modelos com os nossos, mas sem deixar de avaliar o custo e o modelo 
de precificação utilizado. Era quebrar alguns paradigmas mesmo.
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A partir dos estudos realizados e das ações desenvolvidas pela equipe de projeto, o novo 
modelo operacional, denominado Produto Container foi implantado, numa primeira fase no 
início do ano de 2014 e revisitado em momentos posteriores, tomando a versão atual como 
a mais próxima da idealizada pela equipe de projeto.

A base resumida do Produto Container é oferecer ao mercado um serviço de transporte 
ferroviário non-stop, exclusivo para o setor de containers, caracterizado pela maior fre-
qüência de embarques, com rotas e tempos de circulação fixos, buscando melhorar o fluxo 
de transparência entre os terminais portuários e os terminais do interior do estado de São 
Paulo (MRS, 2015). 

O Quadro 02 apresenta algumas das principais alterações promovidas pela implantação 
desse novo modelo operacional, considerado aqui como inovador pela complexidade de 
mudança e pela adaptação do modelo americano à realidade particular brasileira, bem 
como o principal indicador de resultado, o volume médio mensal transportado.

Quadro 02: Comparação entre os Modelos Operacionais de Transporte de Container

Parâmetro Antes Depois

Modelo de custeio e 
precificação

Baseado no peso transportado por cada cliente
Baseado no serviço contratado por 
cada cliente, garantindo faturamento 
mínimo

Modelo dos trens
Formação variável de acordo com a demanda 
de cada cliente individualmente

Formação padrão dos trens, 
garantindo maior padronização do 
serviço

Quantidade de rotas 
atendidas

14 30

Quantidade de horários 18 49

Tempo médio de 
circulação

18h38 15h30

Transporte médio mensal Aproximadamente 47 mil TU Aproximadamente 73 mil TU

Fonte: Elaboração própria com base nas informações da pesquisa

Nota-se pelos resultados apresentados que as mudanças promovidas pela empresa em 
relação ao modelo operacional tem sido satisfatórias, conforme afirma o Gerente Geral 
Comercial de Carga Geral da empresa,

Além da redução do custo com o frete, esta solução apresenta como vantagens, 
a segurança da carga transportada, maior previsibilidade de entrega e confia-
bilidade no cumprimento de prazos, permitindo ainda, articulação com outros 
sistemas logísticos pela maior integração.

Por fim, não se limitando à visão dos esforços conduzidos pelas áreas Comercial e Opera-
cional, da empresa estudada,

O fato é que o transporte ferroviário por contêineres tem apresentado diversas 
vantagens, a começar pelo custo, entre 15% e 20% abaixo dos praticados em 
soluções com base rodoviária. Além disso, há a questão da confiabilidade, gra-
ças a baixos índices de acidentes operacionais e alta disponibilidade dos ativos; 
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da previsibilidade, já que a companhia dispõe de um serviço expresso para trens 
de contêineres com datas e horários fixos para partidas e chegadas; e da segu-
rança, com índices históricos praticamente nulos de roubo de carga na malha 
da ferrovia (Gerente Comercial de Industrializados e Granéis).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crescente preocupação das organizações com a manutenção da sobrevivência, em um 
mercado cada dia mais competitivo, tem feito com que soluções inovadoras e contínuas 
tentativas de melhoria operacional sejam implantadas com foco na redução de custos e na 
melhoria do nível de serviço ao cliente.

No setor de logística, o cenário não é diferente. Neste contexto, a MRS Logística, empresa 
utilizada como objeto do presente estudo, tem buscado nos últimos anos, implantar um 
modelo inovador para os padrões brasileiros no que se refere ao padrão de atendimento 
aos usuários do serviço de transporte de contêineres.

Com base nos depoimentos obtidos de alguns dos líderes envolvidos no projeto de mudan-
ça operacional, bem como pela avaliação dos indicadores apresentados, pode-se observar 
uma importante evolução na implantação do novo modelo operacional, denominado pela 
empresa como Produto Contêiner.

A evolução observada no volume transportado nos períodos antes e depois da implantação 
sugerem um período ainda de adequação do novo padrão, mas já com resultados aparen-
tes pelo crescimento observado.

Assim, apesar da existência do modelo operacional americano, pela implementação no 
caso brasileiro, pode-se concluir que este é um caso de inovação com indicativos de suces-
so, que devem ser monitorados por um período maior para uma validação melhor.
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Resumo: A customização pode ser percebida como uma atraente alternativa de consumo. A partir 
da ênfase que a customização traz aos artigos esportivos ao exigir por parte dos consumidores 
um maior envolvimento na decisão de compra, o objetivo deste trabalho foi o de identificar as 
características do processo de compra de produtos customizados. Foi elaborada uma pesquisa 
qualitativa, com base em um roteiro de questões, para verificar as percepções dos consumidores 
e experts sobre como se desenvolveu o processo de compra dos produtos customizados. Ficou 
saliente que os consumidores desejam produtos que demonstrem seus sentimentos, crenças e 
valores. A customização possibilita uma maior integração entre marca e consumidor, permitindo 
que o produto desejado tenha participação do cliente. Na personalização dos produtos, variações 
de layouts, cores, design e caracteres são opções pré-estabelecidas pelos fabricantes. Esta pre-
missa, porém, não foi considerada como efeito negativo, pois os níveis de satisfação e retenção 
foram mencionados.

Palavras-chaves: Customização. Produtos customizados. Gestão de produtos. Comportamento do 
consumidor. Processo de compra.

CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF 
PURCHASE OF CUSTOMIZED SPORTS

Abstract: Customization may be perceived as an attractive alternative of consumption. From the 
emphasis that customization infers in the sporting goods demand by consumers purchase deci-
sion, the aim of this work is to identify the characteristics of the process for customized products 
purchase. After the interviews, it is seen that consumers want products that demonstrate their 
feelings, beliefs and values. This way, customization allows a great integration between brand and 
consumer, since it allows the desired product may have the customer’s participation. It is still per-
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ceived that the customization of products layout variations, colors, design and character are pre-set 
options by the manufacturers. This assumption, however, was not considered a negative effect by 
the interviewers, judging that the levels of satisfaction and retention have been mentioned. 

Keywords: Customization. Custom goods. Product management. Consumer behavior. Purchase process.
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1. INTRODUÇÃO 
Em geral, a necessidade de identificar os desejos do consumidor é um constante desa-
fio para as empresas de qualquer setor. No que tange ao mercado de artigos esportivos, 
percebe-se que o consumidor busca além de ser atendido com produtos que primem pela 
excelência em qualidade, este, está cada vez mais interessado em ter sua experiência de 
consumo customizada, ou seja, adaptada ao seu estilo.

Marcas notórias de artigos esportivos, tais como Nike e Adidas, desenvolvem estratégias 
de produtos customizados. A Nike, por exemplo, possui, desde 1999, um projeto revolu-
cionário na customização de produtos chamada Nike ID, que possibilita ao consumidor 
desenhar o próprio produto, escolher as cores e o estilo (KADOW, 2011). Dessa forma, a 
customização para diferentes projetos e estratégias de uma determinada empresa, pode 
caracterizar-se como uma nova alternativa ao negócio, bem como uma oportunidade de 
construir uma forte relação entre as partes (GOLDSMITH; FREIDEN, 2004).    A customiza-
ção em massa, por sua vez, é um conceito sistêmico que envolve aspectos de desenvolvi-
mento, produção, venda e distribuição de produtos e serviços (JIAO et al.,1998).

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar as características do pro-
cesso de compra de artigos esportivos customizados. Para tanto, inicialmente, foram 
identificados os elementos que compõem o processo de compra de artigos esportivos 
customizados, sob a ótica dos consumidores deste tipo de produto. Na sequência, foram 
verificados esses mesmos elementos na perspectiva de experts da área de marketing. E, 
por fim, estabeleceu-se um comparativo entre as percepções dos consumidores e experts 
em relação ao processo de compra de artigos esportivos customizados. 

O estudo se mostra relevante na medida em que a customização é um assunto latente não 
somente para as grandes corporações mundiais, focadas no desenvolvimento de novos 
negócios. Uma parcela considerável de micro, pequenas e médias empresas trabalham 
constantemente para desenvolver estratégias de mercado capazes de lançar produtos e/
ou serviços que possibilitem o atendimento de seus consumidores de forma diferenciada.

Dessa forma, este estudo fornece informações que, no futuro, podem auxiliar o desenvol-
vimento das relações fornecedor – consumidor em diferentes mercados de consumo e ca-
nais de distribuição. Além disso, traz elementos relevantes para empresas interessadas em 
projetos e-commerce e estabelecimentos específicos para atendimento ao seu público-alvo.
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2. CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 
O surgimento da Internet e o processo de compra online possibilita a criação de um canal 
direto entre fabricante-consumidor o que, desta forma, minimiza a participação do canal de 
distribuição nas relações de interação entre as partes (SANDS, 2003). Sendo assim, a co-
municação direta pela internet entre fabricante e consumidor traz benefícios para ambas as 
partes, pois possibilita ao fabricante a redução de investimento em canais de distribuição e 
recebimento de informações relevantes de seu público alvo, além de permitir o uso dessas 
informações para ações de marketing futuras (ENDO; KINCADE, 2008).

O termo customização em massa (CM) é definido como a estratégia de marketing que 
permite adaptar produtos para qualquer consumidor, mantendo os princípios de produ-
ção em massa (GOLDSMITH; FREIDEN, 2004). Portanto, conforme Gilmore e Pine (1997), 
a customização em massa pode ser entendida como a habilidade de fornecer produtos 
projetados individualmente para cada cliente, a partir de processos de grande agilidade, 
flexibilidade, adaptabilidade e integração. Destaca-se ainda, que a customização em massa 
torna os processos flexíveis e adequados às estruturas organizacionais, com o objetivo de 
oferecer uma grande variedade de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades 
específicas de cada cliente ou consumidor, trabalhando sob a lógica da individualização 
(WONG; HESMONO, 2013).

Um dos principais efeitos positivos da customização em massa é a inovação incremental 
contínua. E esta, também é caracterizada pelo foco nas necessidades dos clientes. Para 
tanto, destaca-se que as vantagens da escolha por produtos customizados estão na expe-
riência de poder consumir um produto autopersonalizado, o qual salienta sentimentos tais 
como orgulho da autoria, por ser um criador ou partícipe do processo de customização, 
além da realização autocriativa, que permite exprimir a sua preferência pessoal em forma 
percebida do produto (TRENTIN; PERIN; FORZA, 2014).

Em se tratando da customização, a decisão da personalização envolve a clareza da informa-
ção do conteúdo entregue aos clientes, com o objetivo de ajudá-los em suas tomadas de 
decisão, ou seja, envolve a identificação do produto certo, a partir de um amplo conjunto 
de alternativas, que irão atender às necessidades dos clientes (THIRUMALA; SINHA, 2011).

3. PROCESSO DE COMPRAS
Uma decisão de compra é composta por estágios que permite a seleção de um produto 
em detrimento de outras opções disponibilizadas pela concorrência (SOLOMON, 2014). A 
relação de tomada de decisão pode ser assim compreendida no mercado de customização 
esportiva. Thirumala e Sinha (2011) destacam que o acesso às informações pode modificar 
a forma como se decide o que comprar, sendo que a tomada de decisão nem sempre é 
racional, mas sim carregada, sobremaneira, do viés emocional. 

De acordo com Sternberg (2000), tomar decisão compreende a avaliação (julgamento) de 
oportunidades ou alternativas disponíveis e, consequentemente, a forma de seleção dentre 
as escolhas disponíveis, ou seja, ao tomar decisões as pessoas procurarão maximizar o 
ganho (consumo positivo) e minimizar a perda (consumo negativo).  Normalmente, os 
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consumidores passam por cinco etapas no processo de decisão de compra: reconheci-
mento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, escolha do produto/
decisão de compra e resultados/comportamento pós-compra (ROOZMAND et al., 2011).

Na primeira fase, Roozmand et al. (2011) e Hawkins, Best e Coney (2004), acreditam que 
o consumidor, ao perceber uma significativa diferença entre seu estado atual (vontade de 
usar ou consumir determinado produto) e o estado desejado (desejar algo), acaba por 
reconhecer um problema. Estado atual compreende-se pela maneira como o indivíduo se 
sente no momento; já estado desejado, envolve o modo pelo qual o individuo gostaria de 
estar ou sentir. Roozmand et al. (2011) complementam que há, ainda, o estado limiar de 
tolerância de cada cliente, que se caracteriza como a discrepância entre o estado atual e o 
estado desejado.

O tipo de ação tomada pelo consumidor, em resposta ao reconhecimento do problema, 
relata diretamente a importância que a presente situação e a sua inconveniência foram 
criadas através do problema (demanda latente). Schiffman e Kanuk (2008) acreditam que 
o reconhecimento do problema também pode ser visto através de um modo simples ou 
complexo. Reconhecimento do problema simples refere-se às necessidades com as quais 
se pode lidar quase automaticamente, por exemplo: ficar com fome, ou comprar uma água 
mineral quando se está com sede. Por outro lado, reconhecimento do problema complexo, 
caracteriza-se como um estado em que um problema se desenvolve ao longo do tempo. 

Após o estágio de reconhecido o problema, o consumidor precisa de informações para re-
solvê-lo. A busca por informações é o processo pelo qual o comprador pesquisa o ambien-
te à procura de dados adequados para tomar uma decisão satisfatória (LARÁN, 2011). Para 
Hawkins, Best e Coney (2004), a busca por informações interna e externa é um processo 
contínuo. A pesquisa interna remete a algum conhecimento introspectivo já armazenado 
na memória sobre diversos produtos. Já na pesquisa externa, as informações são obtidas 
por meio de comerciais, amigos ou simplesmente pela observação das pessoas. A procura 
por informações envolve o gasto de energia e dinheiro, porém os benefícios da busca por 
informações podem contrabalancear os custos da pesquisa. Uma procura pode gerar um 
preço mais baixo, um estilo de produto preferencial, uma mercadoria de alta qualidade ou, 
até mesmo, uma maior segurança do consumidor na escolha e confiança no fornecedor.

Grande parte do esforço despendido na decisão de compra é inerente ao estágio de ava-
liação de alternativas (BURSON, 2007). Para Larán (2011), tal avaliação corresponde às 
dimensões ou atributos particulares que são usados no julgamento das alternativas de es-
colha do consumidor. Estes atributos ão percebidos por meio de alguns fatores, como: se-
gurança, confiabilidade, preço, qualidade, marca, país de origem e garantia. As avaliações 
do produto são formadas durante a fase inicial de adquirir um novo produto, e é nesta fase 
que as ações de marketing devem ser particularmente eficientes para o convencimento do 
cliente em adotar um novo produto, considerando que os clientes tendem a corresponder 
às capacidades de suas compras relacionadas com as suas próprias habilidades e percep-
ções (BURSON, 2007). A adoção de um determinado produto depende das expectativas 
dos clientes em relação ao uso do produto (BILLETER; KALRA; LOEWENSTEIN, 2011).

Por fim, o conhecimento acerca do produto assume vários efeitos no uso dos critérios ava-
liativos por parte dos consumidores. Compradores bem informados possuem informações 
guardadas na memória, as quais serão úteis quando necessárias, todavia, consumidores 
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novatos, são passíveis às influências externas que tentam moldar os critérios intrínsecos 
usados durante a tomada de decisão (BILLETER; KALRA; LOEWENSTEIN, 2011).

Além disso, Shiffman e Kanuk (2000) observam que quando consumidores avaliam alter-
nativas potenciais, os consumidores acercam-se de dois tipos de informação: (i) lista de 
marcas pelas quais planejam fazer sua escolha (lista evocada ou lista de consideração); e 
(ii) critério de adoção para avaliação de cada marca. A lista evocada refere-se às marcas 
que um consumidor pensa em comprar dentro de determinada categoria de produto. Esta 
lista consiste em um pequeno número de marcas com as quais o comprador está familiari-
zado, das quais ele lembra e considera aceitável. A lista evocada é diferente da lista inepta, 
que consiste em marcas que o consumidor exclui de sua preferência de compra por serem 
inaceitáveis. Por fim, a lista inerte, consiste em marcas às quais o consumidor é indiferen-
te, pois são percebidas como não tendo uma vantagem em particular.

As escolhas, no processo decisório de consumo, permitem que as pessoas (consumi-
dores) selecionem mais adequadamente os produtos e/ou serviços (bens tangíveis e in-
tangíveis) que melhor satisfaçam suas próprias preferências, dentro dos limites de seus 
recursos. Esta escolha é ainda vista como essencial para a autonomia, que é absolutamente 
fundamental para o bem-estar, até porque pessoas saudáveis querem e precisam dirigir 
suas próprias vidas (MARKUS; SCHWARTZ, 2010).

Em se tratando de compra online, a procura por informações na internet permite aos consu-
midores oportunidade para eliminar ou reduzir os riscos relevantes nas suas compras. Neste 
contexto, a principal preocupação dos internautas é a compra de produtos de forma eficiente 
e oportuna, a fim de atingir objetivos de redução de preço, consequentemente, ganho de 
poupança, além de existir conveniência com mínimo esforço. Os consumidores que fazem 
compras online obteem prazer na busca de informações sobre uma grande variedade de 
produtos, independente se essa pesquisa resultará em uma possivel compra futura (PARK et 
al., 2011). Os consumidores entendem que a internet é um recurso ou um meio de pesquisa 
que pode ser usado pelos consumidores a fim de mitigar o risco percebido e realizar suas 
compras com relativa facilidade, conveniência e comodidade (CUNNINGHAM et al., 2005).

No que se refere ao pós-compra, Solomon (2014) afirma que a satisfação ou a insatisfação 
do consumidor é determinada pelas sensações que o consumidor tem em relação a um 
produto após tê-lo adquirido, utilizado ou consumido. Os consumidores percebem-se em 
um processo sistemático de avaliação das coisas que compram à medida que incorporam 
os produtos às suas atividades de consumo diárias. Cabe ressaltar que a avaliação de 
compra pode ser influenciada pelo próprio processo de compra, pela dissonância pós-
-compra, pelo uso do produto e pela disposição da embalagem ou mesmo do produto em 
si (HAWKINS, BEST; CONEY, 2004).

Consoante isso, Hawkins, Best e Coney (2004) observam que existem três abordagens re-
lacionadas ao desempenho dos produtos. A primeira, refere-se à performance instrumen-
tal, que relata a função física do produto. A segunda, também chamada de performance 
simbólica, premia os aspectos de aprimoramento da imagem e da estética do produto. 
Desse modo, a satisfação completa somente é alcançada quando os dois enfoques são 
contemplados. Por fim, ainda existe uma terceira abordagem, a performance afetiva, que 
simboliza uma resposta emocional que o uso, o consumo ou simples fato de possuir o 
produto representa para o consumidor, reforçando sua auto-estima e status.
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4. MÉTODO DE PESQUISA 
Para alcançar o objetivo deste estudo, a pesquisa assumiu um caráter qualitativo-explora-
tório (DENZIN; LINCOLN, 2011; REMLER; VAN RYZIN, 2011). Segundo Malhotra (2006), a 
pesquisa qualitativo-exploratória visa examinar determinado problema ou situação com o 
intuito de conhecê-los e compreendê-los. Hennink, Hutter e Bailey (2011) colocam que a 
pesquisa qualitativo-exploratória é caracterizada pela informalidade, flexibilidade e a criati-
vidade. Não obstante, através dela é que se tem o primeiro contato com o objeto de estudo 
ou com a busca por conhecimento aprofundado.

Como forma de implementação da pesquisa, foram desenvolvidas entrevistas individuais 
em profundidade (KING; HORROCKS, 2010; GUBRIUM et al., 2012). As entrevistas em 
profundidade são conversas ou diálogos não ou semiestruturados, conduzidas, em geral, 
a fim de obter elementos acerca dos motivos básicos, as percepções e as atitudes em 
relação a determinadas questões (RIBEIRO; MILAN, 2004). As entrevistas individuais em 
profundidade permitem descobrir percepções mais profundas sobre o objeto de estudo, a 
partir de uma livre troca de informações entre entrevistador e entrevistado (MALHOTRA, 
2006; SCOTT; GARNER, 2013).

Nesta pesquisa, a população-alvo foi definida como sendo os consumidores de artigos 
esportivos de uma cidade da região Sul do Brasil, que já adquiriram ou adquirem produtos 
customizados, bem como experts da área de marketing, sendo eles doutores na sua área 
de conhecimento ou em processo de doutoramento (professores, pesquisadores, consul-
tores de empresa). Para a seleção do grupo de participantes da pesquisa, foi adotado o 
critério de conveniência, pelo fato de se chegar aos entrevistados potenciais de forma mais 
acessível (DENZIN; LINCOLN, 2011; HENNINK; HUTTER; BAILEY, 2011). 

O número de participantes da pesquisa (entrevistados) foi definido através da saturação 
dos resultados. De acordo com Fontanella, Ricas e Turato (2008), a saturação de resul-
tados é utilizada em pesquisas qualitativas, com o intuito de identificar o encerramento 
do grupo de participantes da mesma, ou seja, o momento de interromper a condução de 
novas entrevistas. 

O conteúdo das entrevistas foi gravado em meio eletrônico e, posteriormente, procedeu-se 
à transcrição dos conteúdos coletados (RIBEIRO; MILAN, 2004; GUBRIUM et al., 2012), 
que, na sequência, foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo por meio da 
categorização dos dados ou evidências (BERNARD; RYAN, 2010; BOEIJE, 2010; SCHREIER, 
2012; KRIPPENDORFF, 2013). 

5. APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da coleta de dados realiza-
da por meio de entrevistas com consumidores que tiveram experiência de compra com 
produtos customizados, bem como com experts em comportamento do consumidor e 
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em estratégias de marketing, que contribuíram com seus conhecimentos, experiências e 
percepções sobre o tema em análise.  

O perfil dos entrevistados se caracteriza por ser do gênero masculino, até pelo fato dos 
homens estarem mais voltados à customização de produtos esportivos. A média de idade 
é de 33 anos, e somente um respondente não possui ensino superior. Percebe-se, ao ana-
lisar a renda mensal dos entrevistados, que estes têm alto poder aquisitivo, tendo em vista 
que a renda média mensal de cinco dos oito consumidores entrevistados é acima de R$ 
6.000,00. Todos afirmam já ter comprado produtos customizados de marcas esportivas. 

Destaca-se, no perfil dos experts, que estes também são do gênero masculino e com mé-
dia de idade de 36 anos. Dos quatro experts entrevistados, dois possuem doutorado e os 
outros dois já concluíram o mestrado e estão em processo de doutoramento. Para facilitar 
o entendimento, a Figura 1 sintetiza as principais características dos entrevistados.

Figura 1: Perfil dos entrevistados

 Entrevistados Idade 
(anos) Gênero Escolaridade Profi ssão Renda Mensal

Expert 1 45 M Doutorado
Professor 
Universitário

Mais de R$ 6.000,00

Expert 2 31 M Mestrado
Professor 
Universitário

Mais de R$ 6.000,00

Expert 3 29 M Mestrado
Professor 
Universitário

Mais de R$ 6.000,00

Expert 4 37 M Doutorado
Professor 
Universitário

Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 1 48 M Ensino Superior Economista Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 2 38 M Ensino Superior Empresário Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 3 37 M Ensino Superior Advogado Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 4 34 M Ensino Superior Engenheiro Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 5 28 M Ensino Superior
Representante 
Comercial

De R$ 3.001,00 à         
R$ 4.500,00

Consumidor 6 33 M Ensino Superior Lojista
De R$ 3.001,00 à               
R$ 4.500,00

Consumidor 7 31 M Ensino Superior Empresário Mais de R$ 6.000,00

Consumidor 8 16 M Ensino Médio Estudante Sem Renda

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.1. ESTÍMULOS PARA COMPRA
As entrevistas iniciaram com perguntas que possibilitaram instigar o entrevistado a dis-
correr sobre os principais estímulos que potencializam a compra de um produto ou artigo 
esportivo customizado. Na visão dos experts, existe não só um estímulo específico, mas 
vários fatores que podem ser considerados relevantes no comportamento de compra do 
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consumidor. O mais citado pelos experts foi a possibilidade do indivíduo se diferenciar dos 
demais integrantes do grupo social de convívio, lhe conferindo status.

Em se tratando de artigos esportivos, existe também a procura por desempenho. Um dos 
experts entrevistados acredita que o consumidor busca se afastar do produto que é de 
massa, mais simples, para encontrar alguns atributos no produto que o façam melhorar 
sua performance. Isso vai depender da atividade esportiva que desempenha e do nível de 
exigência que este consumidor busca encontrar no produto a ser adquirido.

Outro importante estímulo comentado pelos experts diz respeito à tendência do consumi-
dor de buscar produtos que possam expressar suas individualidades. O vestir é um reflexo 
da personalidade, da imagem que o indivíduo quer mostrar à sociedade. Distinguir-se dos 
demais através de um produto customizado, personalizado. Mas, ao mesmo tempo, não se 
diferenciar ao ponto de se excluir do grupo social a que pertence, pois os indivíduos gos-
tam de permanecer em grupos sociais e, para isto, é importante que se identifiquem entre 
si, criando um certo senso de familiaridade. O ideal é tornar a customização uma forma de 
reconhecimento perante o grupo, o que, consequentemente, produzirá outro importante 
estímulo: a necessidade de se expor e cultivar status. 

Da mesma forma que os experts, os consumidores também foram questionados a respeito 
das percepções sobre a customização em artigos esportivos e os estímulos que levam a uma 
potencial compra. Muitos elementos foram apresentados de forma comum pelos consumi-
dores, assim como já havia sido mencionado pelos experts. Entre os mais citados, é possível 
destacar a busca pela exclusividade gerada pela compra de um produto customizado. 

Não obstante, os consumidores, em geral, relataram que esta exclusividade gera uma di-
ferenciação perante os grupos sociais de convívio, seja ele o clube para qual torcem, as 
relações de amizade individuais e os grupos de prática de esporte, tais como tênis, corrida 
e futebol. O Consumidor 3 afirma que, além disso, o status também é um estímulo que 
influencia os consumidores.

Diferentemente do que foi comentado pelo Expert 1, que entende a customização não ne-
cessariamente como uma prerrogativa de originalidade, os Consumidores 2 e 4 acreditam 
que existe o conceito de originalidade na personalização esportiva, uma vez que os produ-
tos customizados se caracterizam como originais, de forma antagônica aos produtos de 
imitação existentes em grande quantidade no mercado, como, por exemplo, camisetas de 
clubes de futebol não oficiais. Eles creditam que, dentro de seus grupos sociais de con-
vívio, existe a possibilidade, já mencionada, de se tornarem únicos, exclusivos, originais 
perante seus pares.

Para facilitar a compreensão, a Figura 2 apresenta um quadro-resumo com os principais 
estímulos para compra de produtos esportivos personalizados, com base nas respostas 
dos experts e dos consumidores entrevistados:
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Figura 2: Principais estímulos para compra de produtos customizados

Experts Consumidores

Uso do “consumo” como uma forma de se tornar único

Reconhecimento e distinção perante o grupo social de 
convívio

Consumir um produto diferente, mas não ao ponto de 
excluir-se do grupo social de convívio

A escolha por atributos no produto que melhorem 
o desempenho (performance) da atividade física 
desempenhada

Necessidade de expressar traços de sua personalidade

Expectativa de exclusividade do produto

Originalidade de exemplificar ou de expressar gostos, 
preferências e tipos de comportamento

Status perante o grupo social de convívio

Estímulos visuais e declaração de valores a outros 
consumidores ou indivíduos do seu grupo social de 
convívio

Oferta de vendedores ou empresas, estimulando 
a compra e utilização de produtos esportivos 
customizados

Aversão a produtos de segunda linha, cópias 
(imitações) ou produtos pirata

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.2. BUSCA POR INFORMAÇÕES
Os consumidores, em geral, se apóiam em informações que possam, de alguma maneira, 
contribuir na futura escolha de seus produtos. A compra de artigos esportivos customi-
zados demanda por uma pesquisa de maior intensidade dos compradores, principalmente 
por se tratar de um processo em construção, não tão divulgado nos meios de comunicação 
de massa por parte das empresas.  

Na perspectiva dos experts, a procura por informações se divide em dois grandes grupos: 
consumidores que buscam informações através do uso da internet e aqueles que procuram 
informações com base na recomendação de outros consumidores ou mesmo na opinião 
dos grupos sociais de convívio. Além disso, assumem que os blogs podem fazer parte da 
busca de informações, por serem formadores opinião. 

Um dos experts avaliou que o nível de customização pode diminuir a importância da bus-
ca por informações, principalmente se o grau de customização se limitar, por exemplo, a 
camisetas de clube de futebol. Ele acredita que a intervenção do consumidor se restringirá 
à escolha do número e do nome a serem gravados. De forma diferente, em uma customi-
zação de maior complexidade, o consumidor poderá ser co-autor do produto, por exemplo, 
a compra de um computador portátil, quando ele consegue avaliar as opções de configu-
ração que desejas para o seu produto e “montá-lo” de forma mais adequada ao seu tipo de 
uso e preferências, inclusive estéticas (cor, design,...).

Quando questionados sobre o papel dos meios de comunicação na divulgação do processo 
de customização de artigos esportivos, na visão do Expert 3, as marcas esportivas optam 
por elaborar propagandas de forma institucional, já que acreditam existir uma certa difi-
culdade de estabelecer uma propaganda para cada produto customizado, talvez muito em 
função dos altos investimentos.

Com exceção dos Consumidores 1 e 8, que admitiram ter comprado os produtos de forma 
ocasional, sem levar em consideração a busca por informações, a internet é vista como 
o principal meio de busca por informações. No entanto, os entrevistados não afirmaram 
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de que forma iniciaram sua busca de informações pela internet. Se foi desenvolvida pelos 
buscadores padrão da internet, tais como Google e Bing, ou caso se apoderaram dos dados 
fornecidos em sites de venda (e-commerce), microblogs e redes sociais. Afirmaram, ainda, 
que encontraram informações nas páginas oficias de clubes de futebol, que já estabelece-
ram esta possibilidade a seus torcedores. Dentro do contexto de clubes de futebol, também 
informaram que encontraram informações em revistas especializadas em esporte.

Percebe-se, a partir da experiência de consumo do Consumidor 5, que as empresas de 
e-commerce utilizam ferramentas que rastreiam as informações que seus potenciais con-
sumidores buscam. Elas gravam o histórico de busca do consumidor, para que em uma 
próxima navegação ou busca, os dados procurados pelo consumidor apareçam em locais 
de destaque no site e possam ser uma forma de lembrete de algo que já havia sido feito.

No entanto, de acordo com a opinião do Consumidor 4,  a internet  dispõe de informações 
escassas a respeito de ofertas de produtos esportivos customizados, uma vez que a busca 
por customização remete a um esforço dos consumidores por dados que possam garantir 
comodidade na elaboração de seu produto.

Com base nas respostas dos experts e dos consumidores, a Figura 3 apresenta um quadro-
-resumo das fontes de informação utilizadas no processo de compra de artigos esportivos 
customizados e algumas características:

Figura 3: Principais fontes de informação e características na compra de produtos customizados

Experts Consumidores

Internet é o principal meio de busca de informações

Sites especializados em esportes e blogs

Déficit de informações sobre customização de produtos 
esportivos

Influência do comportamento do grupo social de convívio, 
principalmente: grupo de corrida, ciclismo e clube de 
futebol

Internet é referida como uma fonte de pesquisa importante

Fontes específicas citadas: Google, Buscapé, Bing, Nike 
ID, Netshoes, Adidas, Centauro, sites oficiais dos clubes 
de futebol

Revista especializada: Placar

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.3. AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
No estágio de avaliação das alternativas, o consumidor se depara com atributos da marca 
e do produto, que lhe permitem avaliar os elementos que julga mais importantes no mo-
mento de concretizar a customização e a compra, propriamente dita. O Expert 1, quando 
questionado sobre os critérios avaliativos que considera necessário para uma compra cus-
tomizada, enaltece a importância da imagem que a marca representa ao consumidor e ao 
mercado. O Expert 2, por sua vez, acrescentou que os consumidores, geralmente, buscam 
marcas que se diferenciam das demais.

Para o Expert 1, um importante aspecto de avaliação se refere à qualidade dos artigos 
produzidos e comercializados pela marca, e se a mesma desenvolve produtos com design 
diferenciado perante as marcas concorrentes. Aliada à qualidade do produto que a marca 
representa, o Expert 3 sugere que os consumidores também avaliam a relação custo ver-
sus benefício, ou seja, em essência, a relação entre o preço e a qualidade. Dessa forma, o 
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valor estimado do produto a ser customizado pode ser um elemento balizador. Por fim, o 
Expert 2 considera que os consumidores que adquirem produtos esportivos customizados 
irão optar por marcas que lhes transmitem confiabilidade e uma imagem distintiva. 

Ao questionar os consumidores sobre os critérios avaliativos que consideram mais rele-
vantes na compra de um produto esportivo customizado, houve unanimidade nas respos-
tas quanto à credibilidade que a marca deve expressar. A originalidade relacionada à marca 
também foi explorada por um dos consumidores, que afirma que efetivou a compra por 
ter certeza de que o produto transmitiria a sensação de segurança que a marca representa, 
além de constatar ser um produto original desta empresa.

O Consumidor 1 ressaltou que, dentro dos critérios a serem avaliados na compra, o preço 
do produto é o último aspecto a ser analisado. Afirmou, ainda, que considera importante 
a marca e a sua imagem no mercado. Tanto o Consumidor 3 quanto o Consumidor 7 afir-
mam que a qualidade do produtos e o seu design também são elementos que devem ser 
contemplados em um primeiro plano. 

Conforme apresentado na Figura 4, é possível verificar as principais opiniões dos experts e 
dos consumidores entrevistados, relativas aos critérios de escolha que atribuem ser mais 
relevantes na compra de um produto esportivo customizado:

Figura 4: Principais critérios avaliativos na compra de produtos customizados

Experts Consumidores

Marca seletiva ou de massa, o que repercute na imagem 
da mesma no mercado

Diferenciação perante a concorrência

Aparência do produto, design, disponibilidade de cores 
e tecnologia do material utilizado

Credibilidade da marca e dos produtos

Relação custo versus benefício

Possuir maior destaque na mídia e no mercado/sociedade

Design, cores, tecnologia do material utilizado e conforto 
do produto

Credibilidade da marca e dos produtos

Aversão a produtos piratas (falsificados) ou imitações

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.4. COMPRA E PÓS-COMPRA
Na etapa de efetivação da compra, os entrevistados se dividem naqueles que compraram 
através de lojas físicas e aqueles que optam por adquirir o produto pela web. Os entrevista-
dos que compraram através de loja física e adquiriram camisetas de passeio, por exemplo, 
afirmaram que puderam colocar seus nomes ou apelidos de diferentes maneiras: com 
variação de cores, caracteres e até mesmo escolha da estampa a ser inserida no produto. 
As experiências de efetivação de compra permitem estipular em qual estágio o processo de 
customização se encontra.  

Os entrevistados que compraram via web afirmam que suas experiências de consumo 
foram impulsionadas pela possibilidade de trabalhar a criatividade. De acordo com Con-
sumidor 4, o processo de “formatação” ou configuração do produto final possibilita ter a 
pré-visualização do artigo, o que, de certa forma, gera uma maior sensação de segurança 
de que o produto final sairá de acordo com as suas expectativas. O Consumidor 7 afirmou 
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que a diversificação de ferramentas da customização via web é muito vasta. O site utilizado 
para compra permite uma série de adaptações (customizações) que podem ser feitas no 
produto desejado, tendo a possibilidade de visualização do que seria o resultado final. 

As limitações presentes na customização também foram objetos de destaque pelos en-
trevistados. O Consumidor 4 afirmou que o uso de caracteres é limitado, além de apontar 
que é proibida a utilização de palavras de baixo calão ou ofensivas e algumas outras 
formas de expressão. O Consumidor 8, por sua vez, alegou que, além do limite de carac-
teres, existem poucas opções de cores disponíveis para bordar o nome em uma camiseta 
ou peça de vestuário, por exemplo. Já o Consumidor 5 considera que existe restrição de 
espaço, pois, segundo ele, se o consumidor for escrever uma frase ou um nome muito 
extenso, em alguns casos, a fonte utilizada não poderá ser diminuída, o que delimitará o 
espaço da customização.

Quando questionados sobre os riscos da compra pela internet ser mal sucedida e se é 
necessário provar os artigos esportivos antes de finalizar a sua aquisição, as observações 
foram divergentes. Na opinião do Consumidor 3, não há necessidade, pois julga que na 
própria página de navegação do site  de e-commerce existe a descrição do material utiliza-
do. Tal entrevistado acrescentou que suas experiências de consumo através de sites sem-
pre foram bem sucedidas, além de julgá-las mais práticas, convenientes. Já o Consumidor 
6 considera que experimentar, sentir e tocar é uma segurança a mais e importante para 
efetivar a compra. 

Em relação aos riscos de compra via internet, o Consumidor 4 avalia que existe risco de 
fabricação ou no próprio processo de customização do produto, pois acredita que os pro-
cessos, em sua grande maioria, são manuais. O Consumidor 5 revelou que já esteve mais 
receoso sobre os riscos de transação financeira via internet, mas que, aos poucos, perdeu o 
medo devido à seriedade das operadoras de cartões de crédito e das empresas e-commerce. 

Os consumidores, quando questionados sobre o grau de satisfação com os produtos 
esportivos customizados adquiridos, foram unânimes em mencionar que estão satis-
feitos com a customização. O Consumidor 3 afirmou que ficou plenamente satisfeito e 
que não teria nada a acrescer sobre a customização realizada. O Consumidor 5 avaliou 
que sua experiência de compra foi plenamente atendida. Informou, ainda, que a logística 
de entrega superou as suas expectativas, pois a mercadoria foi entregue antes do prazo 
estipulado. Para o Consumidor 5, sua avaliação é de que em uma escala de 0 a 10, sua 
nota seria nove. Considera que os produtos customizados ainda estão em ótimo estado, 
e que nada estragou com o tempo. Os Consumidores 6 e 8 também exaltaram a exposi-
ção positiva que tiveram em seu grupo social de convívio esportivo quando utilizaram os 
produtos customizados.  

Perguntados se voltariam a comprar produtos esportivos customizados e se indicariam 
a amigos, os consumidores foram unânimes ao mencionar que voltariam a comprar e 
fariam tal indicação. O Consumidor 1 frisou que o mercado de personalização esportiva 
necessita ser mais divulgado. Já o Consumidor 8 observou que existe, no Brasil, uma 
certa carência de oferta de produtos customizados. Ao compará-lo com as opções encon-
tradas em outros países, avalia que a limitação de oferta de produtos é um empecilho para 
compras mais frequentes. Considera, ainda, que existe certa dificuldade de fazer compra 
de produtos customizados no exterior, via internet, devido às exigências burocráticas so-
licitadas pelas empresas.
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Os consumidores foram questionados, ainda, sobre de que forma as pessoas de seu conví-
vio reagiram ao notarem que estavam utilizando um produto customizado. De forma geral, 
os respondentes acreditam que a customização chamou atenção, principalmente por ela 
ser diferente do que o seu grupo social de convívio está acostumado. O questionamento de 
onde comprou e como foi feita a compra também foram temas abordados. O Consumidor 
3 destacou que as pessoas ainda não tem conhecimento do que pode ser feito e como 
proceder para comprar este tipo de produto. 

Nas entrevistas com os experts, não foi possível avaliar o processo de efetivação da com-
pra, pois nenhum deles havia tido experiência anterior com a compra de produtos espor-
tivos customizados. O questionamento se restringiu, portanto, à avaliação dos riscos de 
uma compra feita pela internet não atender um quesito pré-estabelecido da customização 
e também ao risco financeiro envolvido nestas transações. 

O Expert 1 avaliou que os riscos já foram maiores do que são hoje. Revelou também que os 
consumidores, com o passar do tempo, vão adquirindo um nível maior de consciência so-
bre seus direitos e obrigações. Sugeriu que muitos consumidores avaliam o risco de com-
pra pela internet como um potencial desgaste, caso esta compra não atenda aos requisitos 
pré-solicitados. Para o Expert 3, os consumidores devem se munir de informações sobre 
as regras de devolução do site de e-commerce que efetuarem as suas compras. Já o Ex-
pert 4 ponderou sobre a existência do medo de uma compra pela internet gerar frustração 
ao consumidor. Revelou, ainda, que as empresas se utilizam das experiências de outros 
consumidores como uma forma de buscar evidências para uma segurança ao comprador.

Por fim, questionou-se aos experts quanto à avaliação do comportamento pós-compra dos 
consumidores na aquisição de produtos personalizados, no que tange aos níveis de satis-
fação, retenção e lealdade. Na visão do Expert 1, existem efeitos positivos e negativos. Os 
efeitos positivos serão alcançados caso o produto comprado atenda todas às expectativas 
do consumidor e, principalmente, se o processo de customização do produto em questão 
for de qualidade elevada. Com isso, os consumidores tendem a criar um comportamen-
to de preferência por determinada marca, mais especificamente, para algumas linhas de 
produto. Por outro lado, caso a customização do produto venha a apresentar falhas e ter a 
impossibilidade de realizar ajustes no produto, existe o efeito negativo. 

O Expert 3 considerou que a compra de um produto esportivo customizado tenderá a trans-
formar o consumidor em leal, caso experiências positivas venham a se acumular. Exempli-
ficou que, diferentemente de um produto de linha normal (padronizado), a customização 
do produto é uma co-criação entre fabricante e consumidor. Portanto, esta possibilidade 
gera ao comprador um custo emocional, um custo de troca, ao se desprender do produto 
ou da marca adquirida. Avaliou que os consumidores levam em conta os custos de tran-
sação, ou seja, se estiver acostumado com o processo de compra de uma determinada 
marca, tenderá a ter um posicionamento de maior retenção a esta marca do que a outra. 

Na opinião do Expert 2, os consumidores não serão retidos ou fiéis a uma marca somen-
te pelo fato da customização ser satisfatória. Avaliou que, somente em casos esporádi-
cos de consumidores que são aficionados por determinada marca ou produto, haverá um 
comportamento deste tipo. Julga, no entanto, que a customização pode criar um nível de 
consciência maior nos consumidores, potencializando uma possível retenção deste consu-
midor. Para o Expert 1, os consumidores possuem preferência em determinadas linhas de 
produtos numa marca em detrimento a outra. A possibilidade de customizar um produto e 
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do comprador se sentir satisfeito, permitirá que haja uma forte tendência desse individuo 
dar preferência para esta marca em sua próxima compra. 

O Expert 4 ponderou que, caso venham a ocorrer falhas no processo de elaboração do 
produto, a frustração do consumidor será enorme. E ainda questionou se as marcas já 
possuem um sistema de logística reversa caso haja algum tipo de irregularidade ou defeito 
na customização dos produtos. Neste caso, julga que a logística reversa e o descarte do 
produto são aspectos muito importantes a serem avaliados pelas marcas.

A Figura 4 apresenta as principais características do processo de compra e de pós-compra 
para produtos esportivos customizados pela internet:

Figura 4: Principais características da etapa de compra e pós-compra pela internet

COMPRA

Experts Consumidores

Risco de comprar produtos inadequados, principalmente 
quanto ao seu tamanho

Desgaste de uma possível troca do produto

Credibilidade dos sites de e-commerce

Pré-definição dos caracteres, fontes, números e cores pré-
estabelecidas

Montagem e pré-visualização do layout do produto a ser 
customizado 

Espaço finito de aplicação da customização no produto

Risco financeiro intrínseco à transação (compra)

Necessidade de provar o produto

PÓS-COMPRA

Experts Consumidores

Criar preferência por uma determinada marca, o que 
pode repercutir na retenção ou mesmo na lealdade 
(fidelização) do consumidor

Aumentar o nível de consciência do consumidor em 
relação às possibilidades de customização dos produtos 
esportivos

Custos emocionais motivados pela co-criação 
(customização) do produto

Defeitos de fabricação, logística reversa, devoluções dos 
produtos           para troca ou ressarcimento

Satisfação com o produto comprado

Exposição positiva perante o grupo social de convívio

Déficit de divulgação e carência de opções de customização 
para produtos esportivos

Fonte: Elaborada pelos autores.

6. DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS 
RESULTADOS

Ao se realizar a discussão dos principais resultados, sugere-se apresentar as principais 
considerações e opiniões dos consumidores e experts sobre as questões propostas, vi-
sando estabelecer um comparativo com a fundamentação teórica, a fim de realizar ana-
lises que permitam o surgimento de conclusões sobre o processo de compra de artigos 
esportivos customizados.



78

Ano 5, nº 2, fev./jul.2016 - ISSN 2236-8760

A maioria dos consumidores e experts mencionaram a influência que os grupos de referên-
cia individual, ou seja, convívio familiar, social e profissional exercem nos estímulos para 
a compra de um produto customizado. Isto está de acordo com os estudos de Hawkins, 
Best e Coney (2004) e Trentin, Perin e Forza (2014), que analisam o papel direto e indireto 
exercido pelos grupos sociais nos estímulos de compra, bem como a padronização do 
comportamento do consumidor em relação ao seu grupo de convívio.

Os consumidores e experts também apresentaram que a personalização pode criar status 
social perante o grupo de convívio, o que vai ao encontro do estudo proposto por Hawkins, 
Best e Coney (2004), sobre os fatores não mercadológicos que influenciam o reconheci-
mento do problema no primeiro estágio do processo de compra. Os consumidores apon-
tam fatores não mercadológicos, tais como, cultura, status social, grupos de referência, 
emoções, motivações, situações do cotidiano como formas de influência no seu estado 
atual e o que desejam.

Gilmore e Pine (1997) avaliam que as empresas medem a customização em massa, como 
uma forma de proporcionar aos seus clientes uma diferenciação perante aos produtos 
massificados presentes no mercado. De forma geral, os consumidores e experts julgaram 
que esta distinção perante aos produtos padronizados é o principal estímulo que leva o 
consumidor a optar por um produto customizado. Não obstante, na afirmação de que a 
customização gera exclusividade e originalidade, deve considerar-se que isto são carac-
terísticas que os consumidores valorizam, mas, ao mesmo tempo, não desejam se tornar 
excludentes dos grupos sociais de convívio, eles apenas procuram se diferenciar.

Sobre o estágio de busca por informações, as respostas dos entrevistados sugerem que 
a internet é a principal ferramenta de apoio à pesquisa por informações que possam con-
tribuir para a escolha por um produto customizado. Apesar disto, eles afirmam sobre a 
dificuldade de encontrar subsídios suficientes no mercado brasileiro a respeito da custo-
mização de artigos esportivos. Cho e Fiorito (2009), com base em uma pesquisa realizada 
nos Estados Unidos, citam a existência de grande aceitação de compras customizadas de 
vestuário através da internet, observam ainda, que varejistas e atacadistas oferecem uma 
variada gama de dados sobre as possibilidades de customização através da web. No entan-
to, estas premissas não necessariamente se aplicam ao mercado brasileiro, uma vez que o 
estudo dos autores foi realizado junto ao mercado norte-americano.

Os experts sugeriram que, além da internet, a recomendação de outros usuários e as opi-
niões dos grupos de convívio também formam uma importante fonte de informações ao 
consumidor. Para Larán (2011), isso é denominado como a busca ativa por informações, 
ou seja, os consumidores procuram conhecimento sobre o assunto em conversas com 
amigos, utilizam da navegação na internet, visitam a lojas especializadas e também a opi-
nião de usuários, com o objetivo de se fazerem escolhas vantajosas.

Cho e Fiorito (2009) avaliam que a busca de informações na internet, permite aos usuários 
a armazenagem do histórico de dados procurados em sua navegação. Isto vai de encon-
tro às afirmações dos entrevistados, que mencionaram que na experiência de compra de 
produtos customizados, as informações anteriormente pesquisadas ficavam gravadas nas 
páginas de acesso. 

É de comum acordo entre todos os entrevistados que a imagem da marca é um dos prin-
cipais critérios avaliativos que os consumidores percebem. Burson (2007) salienta que ao 
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se realizarem avaliação de diversas marcas, os consumidores analisam um conjunto de 
fatores, levando em consideração suas experiências e atributos particulares. O conceito 
de saliência dos critérios de avaliação também aqui é identificado. A escolha das marcas é 
motivada por características hedonistas, em função do sentimento de bem-estar e uso do 
produto que elas proporcionam. 

Para os experts, os consumidores, antes de efetivar a compra de um produto customiza-
do, julgarão o custo-benefício desta compra. De acordo com as respostas dos entrevista-
dos que adquiriram produtos customizados, não é possível afirmar se haverá julgamento 
quanto à relação preço versus qualidade. Existe, no entanto, a clara percepção de que os 
consumidores, ao procurarem produtos customizados, estarão dispostos a adquirir o pro-
duto sem levar em consideração o preço como fator decisivo, mas como apenas mais um 
critério avaliativo não relevante para a compra do artigo desejado.

Em relação ao estágio de compra, os consumidores relataram sobre como se desenvolveu 
o processo de co-criação de seus produtos. Para aqueles que efetuaram a compra através 
da internet destaca-se o papel das ferramentas dispostas para a elaboração da customiza-
ção. Estes instrumentos contribuem para que a experiência de compra do consumidor seja 
de fácil operacionalidade.  As adaptações no produto, o uso de caracteres, a disposição 
de cores e o layout empregado podem ser trabalhados e pré-visualizados, potencializando 
a criatividade do cliente. Dessa forma, diminui-se o risco de um possível problema futuro 
desta co-criação não atender os requisitos solicitados. Este processo está de acordo com 
os estudos de Miceli, Raimondo e Farace (2013), sobre as disposições e atitudes do consu-
midor referente à customização de produtos. A exposição de ferramentas na customização 
via web consiste na configuração de formas, menus de escolha, kits de design, que possi-
bilitam o consumidor interagir com a customização de seu próprio produto.

Ainda de acordo com Miceli, Raimondo e Farace (2013), a literatura já classifica os mode-
los de customização de acordo com os graus de liberdade permitidos aos consumidores no 
design de seus produtos. Este potencial de combinações é permitido através de módulos 
pré-definidos pelo fornecedor.  Isto está de acordo com as afirmações dos entrevistados 
que relataram que suas customizações foram construídas baseadas em opções de estam-
pa, caracteres e cores previamente estabelecidas pela marca. Os mesmos autores des-
crevem tal processo como sendo uma customização baseada na combinação (CbC). Este 
tipo de customização se caracteriza como a possibilidade dos consumidores divertirem-se 
no processo de definição do produto, através da seleção e combinação de módulos pré-
-estabelecidos, tais como: formatos, materiais e cores.

Em acréscimo, Etgar (2008) considera que a co-criação possibilita tornar os consumido-
res mais integrados no processo de compra. Esta afirmação é percebida nos relatos dos 
entrevistados que afirmam que o envolvimento no processo de criação do produto é um 
diferencial da customização, seja ela feita através da internet ou em uma loja física.

Os consumidores e experts entendem que os riscos de uma compra mal sucedida pela in-
ternet já foram maiores. Contudo, haverá sempre o risco de que a compra não atenda às 
condições solicitadas. Isso se deve ao fato de que os processos de customização são basi-
camente manuais. De acordo com Cho e Fiorito (2009), o temor de uma não conformidade é 
percebido principalmente quando o consumidor faz compras experimentais. Especificamente 
no processo de compra de um produto de vestuário, este risco é mais elevado, pois os con-
sumidores desejam tocar e sentir o produto para, de fato, decidirem-se em relação à compra. 
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A referência de risco financeiro foi pouco mencionada pelos consumidores e experts. Ao 
confrontá-lo com o risco do produto não servir ou existir alguma falha na customização, 
percebe-se que os consumidores atribuem maior relevância para este. Eles possuem cer-
to temor quanto aos desgastes emocionais de uma potencial troca ser necessária. Etgar 
(2008) classifica estes riscos como financeiro e de desempenho, respectivamente. Uma 
vez que as falhas de transação financeira consistem no perigo de um possível prejuízo ao 
consumidor, ou seja, a necessidade do produto recebido precisar ser trocado, reparado ou 
inutilizado. Já o risco de desempenho pode ser definido como o potencial prejuízo quando 
uma marca ou um produto não supre as expectativas do consumidor.

No que diz respeito ao estágio de pós-compra, o grau de satisfação dos entrevistados ao 
adquirirem produtos customizados é elevado. Todos afirmam estarem satisfeitos com a 
aquisição. Garantem, ainda, que os produtos personalizados continuam a ser utilizados e 
aqueles que fizeram apenas uma compra, possivelmente irão adquirir novamente produtos 
customizados. Solomon (2014) destaca que o consumidor torna-se satisfeito ou insatisfei-
to com um produto de acordo com as sensações que ele tem após tê-lo adquirido.

Os consumidores ainda afirmaram que obtiveram opiniões a respeito da customização nos 
grupos de convívio social que participam. Este fenômeno é corroborado por Hawkins, Best 
e Coney (2004) e Thirumala e Sinha (2011), que colocam que os consumidores se certi-
ficam com outros consumidores ou grupos sociais de convívio com o intuito de reduzir a 
dissonância cognitiva potencial inerente à sua decisão de compra, ou seja, a dúvida se a 
compra foi acertada ou não.

Por fim, a maioria dos consumidores e experts não consideram necessariamente, que a 
customização retenha ou fidelize os consumidores a uma determinada marca. Acreditam, 
apenas que a customização possa criar um sentimento favorável a uma potencial retenção 
dos consumidores e preferência por uma determinada marca. De forma semelhante, Ha-
wkins, Best e Coney (2004) sugerem que os consumidores satisfeitos tenderão a realizar 
compras repetidas. Neste sentido, Goldsmith e Freiden (2004) defendem que a customi-
zação pode criar consumidores mais comprometidos com certas marcas, estimulando a 
manutenção de uma relação de longo prazo das empresas com os consumidores.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mercado consumidor brasileiro, nos últimos anos, vem experimentando elevados níveis 
de crescimento, graças às políticas de distribuição de renda, incentivo ao consumo e, prin-
cipalmente, ao crescimento da economia doméstica. Aliado às tendências de aumento da 
renda e trabalho, as empresas precisam considerar a importância de desenvolver novos 
conceitos gerenciais de produtos e/ou de serviços que possibilitem o atendimento desta 
demanda de novos compradores, na sua maioria, jovens e de potencial poder aquisitivo.

Com base nas respostas dos consumidores e dos experts, percebe-se que os consumi-
dores ainda não possuem um esclarecimento sobre as possibilidades efetivas de cus-
tomização de produtos existentes no mercado. São poucas as empresas e as marcas 
que desenvolvem projetos de customização, principalmente de artigos esportivos. As que 
fazem, carecem de maiores ações de marketing voltadas à divulgação das informações 
sobre o processo de customização, os canais de vendas disponíveis aos consumidores 
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interessados e as vantagens de adquirirem um produto customizado em comparação a 
um produto padronizado.

Sabe-se que as empresas, em geral, concentram seus esforços no atendimento da deman-
da existente, através de produtos fabricados em série e com poucas variações que chamem 
a atenção dos consumidores. O depoimento dos entrevistados ressalta que a customização 
de artigos esportivos, além de ser um diferencial aos produtos padronizados, é vista como 
um conceito que agrega valor ao produto por meio da exclusividade e da originalidade. Em 
âmbito geral, estes conceitos podem ser alocados para diferentes tipos de negócios que 
não necessariamente envolvam relações comerciais do tipo B2C (Business-to-Consumer). 
Igualmente, o processo de customização poderia ser considerado uma alternativa de negó-
cio para empresas que desenvolvem suas atividades voltadas ao mercado B2B (Business-
-to-Business), agregando valor no relacionamento com seus clientes. 

A demanda por produtos exclusivos, customizados, é uma tendência interessante do pon-
to de vista do valor agregado e da lucratividade e rentabilidade que proporciona, a jul-
gar pelas respostas dos entrevistados, que avaliam o preço de um produto customizado 
sendo o último atributo a ser analisado. No entanto, o desafio das empresas é tornar a 
customização e a personalização de seus produtos um processo viável dentro de suas 
estruturas operacionais. 

A possibilidade de co-criação levantada pelos consumidores e experts permite que as em-
presas instiguem seus consumidores a participar do processo de criação de produtos. 
Estes estímulos podem ocorrer através de dicas, fóruns e debates, e até mesmo através 
do processo de customização. Todavia, deve-se levar em consideração se as estruturas 
organizacionais permitem o desenvolvimento deste tipo de atividade.

Apesar da relevância dos resultados, existem algumas limitações que podem ser iden-
tificadas neste estudo, tais como, a pesquisa restringir-se aos entrevistados do gênero 
masculino. Portanto, não foi possível analisar as opiniões femininas e quais seriam as suas 
percepções sobre a customização de produtos esportivos. Outro aspecto limitante da pes-
quisa é o fato dela não abranger as opiniões de profissionais do mercado de e-commerce, 
tendo em vista que o mercado da customização de produtos esportivos concentra boa 
parte de suas vendas na internet. As opiniões desses especialistas contribuiriam para um 
maior entendimento das nuances que envolvem esse mercado. 

Diante disso, sugere-se, para estudos futuros, que se busque informações triangulares a 
respeito do processo de compra de artigos esportivos customizados. Dessa forma, poder-
-se-ia construir análises mais aprofundadas da customização com as opiniões e experiên-
cias de consumidores, experts e também dos profissionais da área de atuação, tais como: 
sites especializados, patrocinadores, gestores de empresas de e-commerce, entidades es-
portivas e atletas de alto rendimento.

Para uma abordagem mais ampla sobre o processo de customização esportiva no Brasil, 
sugere-se, ainda, uma abrangência geográfica que não esteja concentrada somente na re-
gião Sul do país. O mercado de customização de produtos esportivos, analisado através 
de canais de e-commerce, não possui territorialidade, uma vez que o potencial de con-
sumidores está localizado em todas as regiões do país. Portanto, estudos futuros devem 
concentrar seus esforços nas opiniões dos consumidores de outras regiões do país, que, 
assim como o Rio Grande do Sul, cultivam valores e costumes particulares a cada região. 
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Além disso, as pesquisas futuras poderiam avançar sobre as características do processo 
de compra de produtos não correlatos a artigos esportivos. Existe uma gama enorme de 
bens e serviços customizados que enriqueceriam ainda mais as percepções dos consumi-
dores quanto ao processo de customização. 

Finalmente, os estudos futuros também podem ampliar a discussão sobre como as empre-
sas e consumidores interagem e trocam informações sobre a customização. Como visto 
anteriormente, os consumidores identificam-se com a customização pelo fato dela possi-
bilitar que a confecção dos produtos tenha participação efetiva dos consumidores, mas, 
por outro lado, existem limitações impostas no que tange ao formato, cores, estampas e 
também no design. Os estudos futuros podem concentrar esforços na identificação dos 
graus de liberdade que os consumidores consideram relevantes na customização e o im-
pacto que isso infere no gerenciamento operacional das empresas.
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo verificar a carga horária destinada a controladoria nos 
cursos de especialização em controladoria. A controladoria vem se tornando cada vez mais 
importante e fundamental nas empresas, e consequentemente a procura por profissionais qua-
lificados para atuar em cargos nessa área aumenta. Por isso, diversos programas de espe-
cialização e MBA aparecem no mercado com nomenclatura focada em Controladoria. Porém, 
percebe-se que algumas disciplinas ofertadas não se encontram realmente alinhadas com a 
área de controladoria. Para verificar o alinhamento desses cursos, foi realizado um levanta-
mento nas universidades do sul do Brasil (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), das 
disciplinas ofertadas em especializações e MBA em Controladoria, e ver se se enquadravam 
nas funções da controladoria descritas por Lunkes et al (2009) e Lunkes et al (2010). Como re-
sultado, verificou-se que o curso com maior alinhamento é de 100% de sua carga horária e está 
localizado no Estado do Paraná e o de menor alinhamento está no Estado do Rio Grande Do 
Sul com 56,79%. A média dos cursos foi de 75,62% de alinhamento entre a carga horária e as 
funções da controladoria.

Palavras-Chave: Controladoria. Especialização. Matriz Curricular.

COURSE CURRICULAR MATRIX PROFILE IN EXPERTISE 
LEVEL IN THE FIELD OF CONTROLLING

ABSTRACT: This study aims to determine the workload aimed at controlling the specialization 
courses in controllership. The controller is becoming increasingly important and fundamental 
in business, and consequently the demand for skilled positions to act in this area increases. 
So many programs and MBA specialization appear on the market with focus in Accounting 
nomenclature. However, it is noticed that some subjects offered are not really aligned with the 
controllership. To check the alignment of these courses, a survey was carried out in universities 
in southern Brazil (Santa Catarina, Paraná and Rio Grande do Sul), the subjects and specia-
lizations offered in MBA in Accounting, and see if they fit within the functions of the controller 
described by Lunkes et al (2009) and Lunkes et al (2010). As a result, it was found that greater 
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alignment with the course is 100% of their workload and is located in the state of Paraná and 
the smaller line-up in the state of Rio Grande Do Sul with 56.79%. The average of the courses 
was 75.62% alignment between the workload and the functions of the controller.

Keywords: Controller. Specialization. Curriculum Matrix.
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1. INTRODUÇÃO
No atual mercado competitivo, a informação é de suma importância aos profissionais que 
tomam as decisões necessárias para o fracasso ou sucesso das entidades. Com o surgi-
mento da controladoria no século passado criou-se a função do controller, profissional 
que ajuda a tomada de decisões das entidades, buscando o melhor desempenho para as 
atividades empresariais (ORO et. al, 2009).

Com a ascensão da função da controladoria e as maiores exigências de qualificação pro-
fissional desses funcionários, passaram a existir os cursos de especialização e MBA espe-
cíficos em Controladoria, a fim de suprir as necessidades de conhecimento exigidas para 
esses cargos (FREZATTI; KASSAI, 2003).

O controller atual necessita de um grande conhecimento, seja ele na prática, como na teoria 
(SIQUEIRA; SOLTELINHO, 2001). Uma forma de obtenção deste conhecimento teórico são 
os cursos de nível de especialização e MBA oferecidos pelas entidades de ensino superior.

As funções do controller já estão inseridas no contexto da academia, com estudos que 
identificam tais funções como os estudos de Heckert e Wilson (1963), Kanitz (1976) e 
Horngren (1985) dentre outros. Para desempenho destas funções os controllers neces-
sitam de conhecimentos gerais e específicos, como os citados por Siqueira e Soltelinho 
(2001), que identificam a necessidade de conhecimento em legislação fiscal, operações 
das empresas, controles internos, princípios contábeis e da legislação societária.

Os cursos de especialização, alguns denominados também como Master in Business Ad-
ministration – MBA são oferecidos aos profissionais da área da controladoria para com-
plementação do seu conhecimento de forma a suprir as necessidades que o atual mercado 
de trabalho requer bem como formar profissionais objetivando suprir os conhecimentos 
necessários para desempenho da função do controller (FREZATTI; KASSAI, 2003).

Neste contexto, o presente estudo procura responder à seguinte questão: Qual a carga 
horária destinada à controladoria nos cursos de especialização em controladoria? Para res-
ponder à questão norteadora da pesquisa, tem-se como objetivo verificar a carga horária 
destinada a controladoria nos cursos de especialização em controladoria.

Apesar da variada produção acadêmica e dos diversos registros tendo como objeto o estu-
do da função do controller e seu mercado de trabalho, fazem-se necessárias ainda muitas 
reflexões a fim de produzir fundamentos conceituais e metodológicos essenciais para a 
gestão dos cursos de especialização ofertados pelas instituições de ensino superior. Esta 
pesquisa visa contribuir com a verificação do alinhamento dos cursos de especialização 
ofertados para uma classe profissional específica, analisando se as disciplinas tem como 
foco a controladoria.
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Este artigo está estruturado em cinco seções. Na seção inicial é apresentado o contexto 
em que se insere este estudo, sua relevância, o problema e o objetivo central do artigo. Na 
segunda seção, são apresentados os fundamentos teóricos. Na terceira seção é abordada a 
metodologia utilizada para realização da pesquisa.  Na seção seguinte é realizada a análise 
dos dados e apresentados os resultados da pesquisa. Por último, expõem-se as conclu-
sões e comentários finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo será destinado à revisão teórica acerca do assunto, incluindo o profissional 
da controladoria e suas funções bem como os cursos de pós-graduação em nível de espe-
cialização e MBA.

2.1. O PROFISSIONAL DA CONTROLADORIA
A importância da obtenção de profissionais preparados para as empresas é citada por 
Lunkes et al. (2010, p.2):

As transformações sociais, tecnológicas, políticas e econômicas, das últimas 
décadas tem gerado profundas mudanças no mercado de trabalho tornando o 
ambiente empresarial cada vez mais competitivo. Com o objetivo de manterem-
-se competitivas, as organizações precisam de informações úteis no processo 
de gestão, para tanto, buscam profissionais capacitados, preparados, aplicados 
e adaptados às novas expectativas.

No que tange aos profissionais da controladoria, não é diferente. Desde seu surgimento, no 
século XX, a controladoria possui papel preponderante na empresa, pois por meio das infor-
mações geradas, apoia os gestores no planejamento e controle de gestão (ORO et al., 2009).

Porém, não há definição clara e precisa sobre as funções exercidas pelos controllers, e por 
isso já houve artigos que objetivaram verificar quais atribuições os recrutadores desejam 
de profissionais com atuação nessa área (LUNKES et al., 2010). Os próprios autores veri-
ficaram as funções exigidas para contratação de controllers, concluindo que as atribuições 
que se destacam são o gerenciamento da contabilidade, o controle fiscal e tributário, o pla-
nejamento estratégico e os relatórios gerenciais, além das competências de visão global, 
dinamismo, liderança e proatividade.

Ainda nesse sentido, a pesquisa de Oro et al. (2009) também buscou investigar as exi-
gências do mercado para os profissionais de Controladoria, e como resultados foi predo-
minante a exigência para profissionais vinculados ao nível operacional para empresas de 
pequeno porte, e estratégico para as de grande porte. 

Por outro lado, o estudo de Siqueira e Soltelinho (2001) analisou o histórico do número de 
anúncios de empregos para profissionais da controladoria em um período temporal, mais 
especificamente nos anos de 1960, 1970, 1980 e 1989. Com isso, os autores verificaram 
que o ano de 1960 teve um número bastante elevado de anúncios se comparado com os 
demais anos analisados, para executivos em geral e controllers em particular. Uma das 
razões dadas pelos autores é:
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Este crescimento na procura destes profissionais parece estar vinculado, em 
parte, ao crescimento da importância da indústria na matriz produtiva brasileira. 
Logo, é de grande importância entender o processo de industrialização pelo qual 
passou o Brasil durante este período.

Baseando-se na literatura já estabelecida sobre as funções do controller, Siqueira e Sol-
telinho (2001) afirmam que alguns aspectos são de sua alçada: conhecimento da le-
gislação, visão ampla das operações da organização, atitude estratégica, conhecimento 
de gestão tributária. Para os autores, outros aspectos importantes para a função são: 
sólidos conhecimentos dos princípios contábeis, legislação societária, e elaboração das 
demonstrações financeiras.

Continuando no que é trazido pela literatura já consagrada, Lunkes et al (2009, p. 4) 
discorrem sobre as principais funções da controladoria trazidas pela literatura clássica, 
conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Principais funções da controladoria

Planejamento
Determinação de um plano de ação que forneça uma base estimativa do grau de 
sucesso provável, para que os objetivos traçados sejam atingidos;

Organização
Para que haja a execução dos planos é necessário uma estrutura que defina o tipo de 
organização requerido para o sucesso dessa execução;

Direção
Coordenação das divisões das tarefas, com indicação clara de autoridade, poder, 
responsabilidade e lealdade;

Controle
Função que mede o desempenho presente em relação a padrões esperados, com a 
devida correção, quando necessário.

Fonte: adaptado de Lunkes et al (2009, p.4).

Para Weber (2011), os controllers geram benefícios quando trazem à tona o know-how 
de modo a prevenir o uso incorreto da informação, o que não necessariamente requer um 
aumento nas capacidades de controle, mas requer uma mudança no modo em como as 
atividades são executadas.

Em busca de comparar a conceituação nacional com a de pesquisas internacionais, Lunkes 
et al (2009) trazem uma comparação entre as funções citadas por pesquisas no Brasil, nos 
Estados Unidos e na Alemanha. A conclusão que os autores chegaram foi que no Brasil, 
100% das obras analisadas julgam que o planejamento é função da controladoria, enquan-
to nos Estados Unidos e na Alemanha, esta opinião totaliza 80% das obras pesquisadas, 
ou seja, um número alto, porém não unanime como no Brasil. Já no que tange à função de 
controle, na Alemanha a porcentagem de estudos que consideram como sendo de respon-
sabilidade da controladoria é de 100%, enquanto no Brasil e nos Estados Unidos, o total é 
respectivamente 80% e 70% das pesquisas.

A controladoria vem crescendo no Brasil, tendo como um dos motivos, a influência das 
convergência às normas internacionais de contabilidade, que acaba por exigir práticas 
de controle contábil, financeiro e econômico mais modernas (CAVALCANTE et al., 2012). 
Além desse motivo, os autores também apontam questões como a globalização, a contínua 
evolução mundial, o atual cenário econômico, entre outras.
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Para Amaral e Rodrigues (2006), nesse ambiente de crescimento da controladoria, o pro-
fissional qualificado procura se aperfeiçoar por meio de um processo de educação continu-
ada, entre elas os programas de especialização e MBA, principalmente os focados na área 
de atuação da controladoria.

2.2. ESPECIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
É importante entender o contexto no qual a especialização e MBA se enquadram no Brasil, 
pois em alguns casos ela pode ser mais genérica, porém em outros, como é o que este 
estudo visa verificar, são tratados como focados em uma área de atuação específica.

Para Frezatti e Kassai (2003), a evolução dos cursos de pós-graduação ocorreu de ma-
neira acentuada, trazendo consequências benéficas práticas, tanto para os alunos inscri-
tos quanto para as empresas, que acabam por agregar esses conhecimentos através de 
seus profissionais.

A formação de diversos profissionais, em vários campos e áreas de atuação no mercado 
de trabalho, pode contar como ciclo de aprendizagem inicial no sistema atual brasileiro, 
em que são consideradas as licenciaturas, bacharelados, habilitações, cursos profissionais 
de curta duração, cursos profissionais de média duração e cursos profissionais de longa 
duração (SANTOS; ALMEIDA, 2008).

O contexto histórico foi trazido com clareza por Frezatti e Kassai (2003, p. 55):

O final do século XX marcou uma série de mudanças dentro do mundo em-
presarial. A qualificação profissional e a reciclagem constante passaram a ser 
determinantes da empregabilidade. A flexibilização das formas de trabalho, a 
terceirização e o crescimento das atividades de consultoria marcaram profun-
damente o contrato tradicional capital x mão-de-obra, trazendo a responsabili-
zação crescente do profissional individualmente pela busca de oportunidades 
de formação e aperfeiçoamento. A qualificação universitária obrigatório foi 
substituída pela exigência de pós-graduação e as empresas passaram a cobrar 
dos executivos a efetividade dos conhecimentos adquiridos e sua aplicabilidade 
em situações empresariais que se alteram constantemente. Os cursos de pós-
-graduação assumiram um papel preponderante nesse quadro.

Para Frezatti e Kassai (2003), a literatura traz diversos benefícios em se cursar uma es-
pecialização ou MBA, entre elas pode-se citar a ampliação das oportunidades de trabalho, 
obtenção de conhecimentos gerais de negócios, ânsia por mudança de perfil profissional, 
estimular experiências intelectuais, autoconfiança do indivíduo, ou mesmo um aumento 
dos ganhos, e devido a esses diversos fatores, é necessário verificar até que ponto esses 
estudantes acabam por ter benefícios reais e alcançar seus objetivos, por meio do impacto 
que as especializações e os MBA tem nas suas carreiras.

Por causa desse aspecto de importância, cada vez mais relevante na escolha de um aperfei-
çoamento por meio de melhorias educacionais individuais, é importante a discussão sobre 
o crescimento e a função da educação continuada, assim como a ampliação e a diversifica-
ção do mercado de trabalho, que exige a formação de um profissional especialista em suas 
funções (FONSECA, 2004). O autor cita que inclusive, o debate vai mais além, na criação 
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de um sistema integrado e articulado que permita a consolidação da pós-graduação, tanto 
no nível interno das organizações educacionais, quanto no nível externo dos órgãos que a 
regulamentam e fiscalizam.

3. METODOLOGIA
Entre vários tipos de pesquisa, Collis e Hussey (2005) afirmam que as pesquisas podem 
ser classificadas de acordo com seu objetivo, quanto ao processo e lógica de pesquisa e 
ainda quanto o resultado da mesma.

Esta pesquisa, quanto ao seu objetivo, caracteriza-se como descritiva, pois tem por in-
tuito levantar dados, registrá-los, analisá-los e interpretá-los sem que haja interferência 
do pesquisador (BEUREN, 2004).  Collis e Hussey (2005) corroboram mencionando que 
a pesquisa descritiva descreve o comportamento dos fenômenos, indo além da pesquisa 
exploratória, pois procura avaliar e descrever as características do objeto de estudo.

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documen-
tal. Conforme Beuren (2004), a análise bibliográfica constitui parte da pesquisa descritiva 
quando objetiva recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um problema 
para o qual se procura resposta. Sendo assim, a presente pesquisa utilizou-se de estudos 
anteriores que dão a sustentação teórica e procedimental do estudo.

O estudo também é classificado como documental, conforme mencionam Marconi e Laka-
tos (2002, p. 62) “a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina de fontes pri-
márias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 
depois”. Nesta pesquisa, os dados coletados ocorreram depois dos fatos terem ocorrido. 
Foram utilizados os dados das vagas de empregos para controller disponibilizados nos 
sites das agências de empregos e as matrizes curriculares dos cursos de especialização 
disponíveis nos sites das universidades.

No que se refere à análise dos dados essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, que 
visa descrever e analisar as características de determinado problema. Neste tipo de abor-
dagem não se pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. 

Para definição da população e amostra da pesquisa, inicialmente buscou-se identificar 
quais instituições de ensino superior são classificadas como Universidades pelo Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, somente da região sul, escolha essa proposital. 
No quadro 2 seguem as instituições de ensino selecionadas.

Quadro 2 – Universidades conforme classificação do INEP

NOME DA UNIVERSIDADE SIGLA UF 
SEDE

MUNICÍPIO 
SEDE

CAT. 
ADMIN.

Universidade Estadual de Londrina UEL PR Londrina Pública

Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR PR Curitiba Privada

Universidade Estadual de Maringá UEM PR Maringá Pública
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Universidade Norte do Paraná UNOPAR PR Londrina Privada

Universidade Tuiuti do Paraná UTP PR Curitiba Privada

Universidade Paranaense UNIPAR PR Umuarama Privada

Universidade Federal do Paraná UFPR PR Curitiba Pública

Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR PR Curitiba Pública

Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE PR Cascavel Pública

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG PR Ponta Grossa Pública

Universidade Positivo UP PR Curitiba Privada

Universidade Estadual do Centro Oeste UNICENTRO PR Guarapuava Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná

IFPR PR Curitiba Pública

Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP PR Jacarezinho Pública

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul UERGS RS Porto Alegre Pública

Universidade de Caxias do Sul UCS RS Caxias do Sul Privada

Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS RS São Leopoldo Privada

Universidade Católica de Pelotas UCPEL RS Pelotas Privada

Universidade de Passo Fundo UPF RS Passo Fundo Privada

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS RS Porto Alegre Privada

Universidade Feevale FEEVALE RS Novo Hamburgo Privada

Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC RS
Santa Cruz do 
Sul

Privada

Universidade da Região da Campanha URCAMP RS Bagé Privada

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões

URI RS Erechim Privada

Universidade de Cruz Alta UNICRUZ RS Cruz Alta Privada

Universidade Luterana do Brasil ULBRA RS Canoas Privada

Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul

UNIJUI RS Ijuí Privada

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS RS Porto Alegre Pública

Universidade Federal de Santa Maria UFSM RS Santa Maria Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul

IFRS RS
Bento 
Gonçalves

Pública

Universidade Federal de Pelotas UFPEL RS Pelotas Pública

Fundação Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre

UFCSPA RS Porto Alegre Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul-rio-grandense

IFSul RS Pelotas Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha

IFFarroupilha RS Santa Maria Pública
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Fundação Universidade Federal do Pampa - 
Unipampa

UNIPAMPA RS Bagé Pública

Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina

UDESC SC Florianópolis Pública

Universidade Regional de Blumenau FURB SC Blumenau Pública

Universidade da Região de Joinville UNIVILLE SC Joinville Privada

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC SC Joaçaba Privada

Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI SC Itajaí Privada

Universidade do Contestado UNC SC Mafra Privada

Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC SC Criciúma Privada

Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL SC Tubarão Privada

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC SC Florianópolis Pública

Universidade do Planalto Catarinense UNIPLAC SC Lages Privada

Universidade Comunitária da Região de Chapecó UNOCHAPECÓ SC Chapecó Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Santa Catarina

IF-SC SC Florianópolis Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense

IF Catarinense SC Blumenau Pública

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP SC Caçador Privada

Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS SC Chapecó Pública

Fonte: Site do Inep – 2013.

Com o objetivo de atingir a maior representatividade possível da população e dessa forma 
atender aos requisitos científicos necessários para que os dados coletados sejam válidos, 
Gil (2002) considera que para que os dados obtidos na coleta de dados sejam significati-
vos, faz-se necessário que a amostra seja constituída de um número adequado de elemen-
tos. Portanto, para atender a este aspecto, buscaram-se as matrizes curriculares dos cur-
sos de especialização das 50 instituições de ensino superior que utilizam a denominação 
“controladoria” em seu título. 

Para identificar as matrizes curriculares e suas respectivas cargas horárias, foram observa-
dos nos sítios das universidades da região selecionada, os cursos oferecidos em nível de 
especialização com a nomenclatura “controladoria” em seu título, sendo que o resultado 
final constituiu-se em 33 cursos em nível de especialização destas instituições de ensino 
superior.  Deste número, 12 estão localizados no estado do Paraná, 13 no estado do Rio 
Grande do Sul e 8 em Santa Catarina.

Deste total algumas possuíam apenas as matrizes curriculares e não as cargas horárias, 
sendo assim, foram desconsideradas da análise, bem como uma especialização voltada 
para a controladoria ao setor público. Desta forma, restaram 5 do estado do Paraná, 9 do 
estado do Rio Grande do Sul e 6 de Santa Catarina. 

Não serão feitas relações com os dados e o nome das instituições, sendo que serão utiliza-
dos o estado e o número para identificar cada curso. Para realização adequada da análise 
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foi desconsidera a disciplina de metodologia da pesquisa, já que todas possuem obrigato-
riamente esta disciplina e não está relacionada com a função da controladoria.

Para realizar a análise do alinhamento do curso com as funções da controladoria, foi re-
alizada a porcentagem das horas destinadas com as funções e o total de horas de cada 
curso, justifica-se essa determinação, pois os cursos possuem quantidades de horas totais 
diferentes, sendo que impossibilitaria a realização de análise por horas.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste capítulo são apresentadas as análises dos dados da estatística descritiva referente a 
análise da carga horária e a função da controladoria dos cursos de especialização e com a 
denominação de controladoria em seu título.

Para verificar o alinhamento dos cursos à área da controladoria, tomaram-se como classi-
ficador, as funções de controladoria trazidos nos estudos de Lunkes et al (2010) e Lunkes 
et al (2009). Essas funções são trazidas no quadro 3.

Quadro 3 - Funções da Controladoria

Gerenciamento da contabilidade Auditoria externa

Orçamento Controle de custos

Controle fiscal/tributário Interface com áreas operacionais

Planejamento estratégico Processos Administrativos

Relatórios gerenciais Sistema de Informação

Coordenação Contabilidade Elaboração Relat.e Interpretação 

Acompanhamento de projetos Controle Interno

Gerenciamento da tesouraria Avaliação e Deliberação

Suporte de vendas/compras Avaliação e Consultoria

Controle de rotinas Análise e Avaliação Econômica

Analise de Lucratividade  -

Fonte: adaptado de Lunkes et al (2010) e Lunkes et al (2009)

Ou seja, foram verificadas cada uma das disciplinas ofertadas pelos cursos de especiali-
zação e MBA, e classificou-se se as disciplinas se enquadravam em uma das funções da 
controladoria. Caso sim, elas foram definidas como alinhadas com a área específica de 
atuação, caso contrário foram definidas como fora do alinhamento.

Na Tabela 1, tem-se a identificação dos cursos e a porcentagem das cargas horárias das 
disciplinas alinhadas com a função da controladoria.

Tabela 1 - Cursos e porcentagens das cargas horárias alinhadas a função da controladoria

Identifi cação do Curso %

PR 1 100,00

PR 2 86,36
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PR 3 80,00

PR 4 67,50

PR 5 63,63

RS 1 85,71

RS 2 81,92

RS 3 77,14

RS 4 76,92

RS 5 72,00

RS 6 63,63

RS 7 63,23

RS 8 58,62

RS 9 56,79

SC 1 90,90

SC 2 86,95

SC 3 78,26

SC 4 66,66

SC 5 60,86

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se na Tabela 1 que há no Paraná um curso de especialização em controladoria 
que 100% da carga horária está alinhada com as funções da controladoria, sendo este o 
de maior índice dentre todos os estados, existindo neste mesmo estado um curso com o 
menor índice de 63,63%. No estado do Rio Grande do Sul o curso com o maior índice é de 
85,71% e o de menor 56,79%, sendo este também o menor de todos os cursos analisados. 
Em Santa Catarina o maior índice é de 90,90% e o de menor índice está em 60,86%. Na 
Tabela 2 pode-se observar a média por estado das cargas horárias e o alinhamento com a 
função de controladoria.

Tabela 2 - Média do alinhamento por estado

Estado Média (%)

Paraná 79,49

Rio Grande do Sul 70,66

Santa Catarina 76,72

Fonte: Dados da pesquisa

Através da Tabela 2 observa-se que o estado em que os cursos de especialização possuem 
a maior quantidade de carga horária relacionada à função da controladoria é o estado do 
Paraná, com quase 80% do total em média. Os cursos do estado de Santa Catarina ob-
tiveram a média de 76,72% e o estado com o menor aproveitamento foi o estado do Rio 
Grande do Sul com 70,66%.  Na Tabela 3 é indicada a média do alinhamento entre a carga 
horária e as funções de controladoria.
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Tabela 3 - Média do alinhamento geral

Cursos de Especialização Média (%)

Todos os Estados 75,62

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 3 demonstra que a média de alinhamento entre a carga horária dos cursos com o 
título de controladoria e as funções de controladoria determinadas por Lunkes et al (2010) 
e Lunkes et al (2009) foi de 75,62%. Na Tabela 4 abaixo são relacionadas as instituições da 
maior para o menor alinhamento da carga horária e as funções da controladoria.

Tabela 4 - Cursos e porcentagens das cargas horárias alinhadas
a função da controladoria do maior par ao menor

Identifi cação do Curso %

PR 1 100,00

SC 1 90,90

SC 2 86,95

PR 2 86,36

RS 1 85,71

RS 2 81,92

PR 3 80,00

SC 3 78,26

RS 3 77,14

RS 4 76,92

RS 5 72,00

PR 4 67,50

SC 4 66,66

PR 5 63,63

RS 6 63,23

RS 7 63,63

SC 5 60,86

RS 8 58,62

RS 9 56,79

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a Tabela 4, os quatro cursos com o maior alinhamento da carga horária com as 
funções da controladoria estão localizados nos estado do Paraná e Santa Catarina, corro-
borando com a média por estado, serem melhores que o estado do Rio Grande Do Sul. Em 
contrapartida, dos cinco cursos com o menor alinhamento da carga horária, quatro estão 
situados no Rio Grande do Sul que foi o estado com a menor média de alinhamento. 

Nos cursos de menor alinhamento temos dois com menos de 60% e outros seis com 
menos de 70%, sendo considerado um índice baixo já que o foco da especialização é con-
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troladoria e mais de 40% e 30% respectivamente estão sendo destinados a outras áreas, 
seja contábil ou administrativa. 

Dos cursos com maior alinhamento, como já descrito anteriormente, somente um possui 
100% de alinhamento, um com mais de 90% e cinco cursos acima dos 80% de carga ho-
rária alinhada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação da controladoria e do profissional da área denominado controller para desem-
penhar as funções da controladoria nas empresas, originou a  necessidade de um profis-
sional com conhecimentos múltiplos dentro da área em que atuam. Dentro deste contexto 
as instituições de ensino superior passaram a oferecer cursos de especialização e MBA na 
área de controladoria para prover este conhecimento aos profissionais.

Este estudo teve como objetivo verificar se a carga horária destinada a controladoria nos 
cursos de especialização com o título de controladoria, encontrados nas universidades do 
sul do país, possuíam a sua carga horária alinhada às funções da controladoria determina-
das por Lunkes et. al. (2009) e Lunkes et. al. (2010).

O estado com os cursos com maior alinhamento foi o do Paraná e o de menor alinhamento 
o do Rio Grande do Sul. O resultado médio de 75% de alinhamento das disciplinas e suas 
respectivas cargas horárias, transparece um bom alinhamento, mas devemos lembrar que 
o foco destes cursos é a controladoria e grande parte da carga horária está sendo destinada 
a outras áreas, haja vista que apenas um curso contempla 100% de sua carga horária para 
a controladoria. 

Podemos concluir que o alinhamento da carga horária com as funções da controladoria 
nestes cursos é razoável, pois todas se encontram acima de 50% da carga horária total, 
lembrando que este trabalho não tem a função de ranquear as instituições nem os cursos 
como melhores ou piores. Destaca-se também que este trabalho deve ser estendido a 
outros cursos e instituições que devem ser estudados como complemento deste trabalho. 

Sendo assim, como sugestão de pesquisa a partir deste trabalho pode-se indicar o aumen-
to da população e consequente amostra, incluindo outras instituições de ensino superior 
da região sul, bem como das outras regiões do país. 
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Resumo: O conceito de qualidade de vida no trabalho, desde a sua concepção na década de 
1970, tem evoluído para outras dimensões, além da saúde física e mental dos trabalhadores. 
As organizações estão, cada vez mais, investindo em programas de qualidade de vida para 
seus empregados, em busca de melhores resultados. Para falar em Responsabilidade Social 
Corporativa, tem que se falar, também, em qualidade de vida no trabalho, pois o bem-estar 
social abrange também o bem-estar dos empregados. Dentro da sustentabilidade social está a 
melhoria constante da qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, visto que este ambiente 
é cada vez mais perverso no que diz respeito à saúde física e mental de seus colaboradores. O 
objetivo deste artigo é pesquisar o tema Qualidade de Vida no Trabalho inserido no contexto da 
Sustentabilidade, utilizando a metodologia de pesquisa bibliométrica. A pesquisa bibliométrica é 
um instrumento de coleta de dados, para se analisar o que se publica no meio acadêmico, sobre 
determinado assunto, podendo através dela, concluir se um tema é relevante e importante, para 
ser objeto de novo estudo. Os resultados ainda não são representativos, o que demonstra que o 
tema Qualidade de Vida no Trabalho ainda não é relevante.

Palavras Chaves: Qualidade de Vida no Trabalho. Sustentabilidade. Pesquisa Bibliométrica.

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

Abstract: The concept of quality of work life, from its conception in the 1970s, has evolved into 
other dimensions beyond the physical and mental health of workers. Organizations are increa-
sin gly investing in quality of life programs for their employees in pursuit of better results. To speak 
in Corporate Social Responsibility, we have also to talk about quality of life at work, because the 
social welfare also includes the well-being of employees. Within the social sustainability is the 
constant improvement of the quality of life within the work environment, since this environment is 
increasingly perverse with respect to physical and mental health of its employees. The aim of this 
paper is to research the topic Quality of Working Life set in the context of sustainability, using the 
methodology of bibliometric research. The bibliometric research is an instrument to collect data, to 
analyze what is published in the academic world, on a given subject, through it may be concluded 



if a topic is relevant and important to be subject of a new study. The results are still not represen-
tative, which demonstrates that the topic Quality of Work Life is not relevant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

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

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

Outros autores, tais como Davis e Werther (1983 apud QUEL, 2010) fazem alusão a fatores 
que podem influenciar melhorias e valorização em nível de cargo e qualidade de vida no tra-
balho. Segundo esses autores é possível distinguir fatores ambientais, comportamentais e 
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organizacionais. Esse modelo visa à composição de um cargo produtivo e satisfatório com 
a participação dos trabalhadores em suas tarefas.

O tema é amplo e multidisciplinar e são diversas as interpretações, que dependem da 
espécie de profissional que se dedica ao tema, podendo ir do enfoque clínico até as 
estratégias organizacionais.

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

Sustentabilidade é a gestão empresarial que equilibra o lucro, o cuidado com o meio am-
biente e o desenvolvimento da sociedade (PARENTE, 2000). Segundo Alves (2001), o papel 
da empresa na sociedade não se restringe meramente à produção de bens ou à prestação de 
serviços em condições eficientes, assim como não se limita à maximização do lucro para os 
acionistas, porém consiste, antes, na geração de riqueza em um sentido mais amplo.

De uma forma geral, a sustentabilidade empresarial está ‘apoiada’ em três pilares essen-
ciais: 1) sustentabilidade ambiental, relacionada aos cuidados com nosso planeta e com 
foco nas áreas de proteção ambiental, recursos renováveis, eco eficiência, gestão de resí-
duos e gestão de riscos; 2) sustentabilidade social, direcionada à dignidade humana e com 
foco nas seguintes áreas: direitos humanos, direitos dos trabalhadores, envolvimento com 
a comunidade, postura ética; e, 3) sustentabilidade financeira, que visa à prosperidade 
através de: recursos econômicos, direitos dos acionistas, competitividade e relação entre 
clientes e fornecedores. 

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

O sucesso da empresa não está mais atrelado apenas à capacidade produtiva, inovativa e 
participação no mercado, cada vez mais ganha evidências sua atuação nas esferas sociais 
e ambientais. Qualidade, preço e diferencial podem ser abalados por impactos causados ao 
meio ambiente e ações prejudiciais à sociedade.
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4. MÉTODO DO ESTUDO
O presente artigo tem caráter empírico-analítico e foi desenvolvido na perspectiva de uma 
pesquisa bibliométrica, objetivando intensificar o conhecimento na área de estudo relacio-
nada à Quality of Work Life (Qualidade de Vida no Trabalho) e Sustainability (Sustentabili-
dade) e averiguar a inter-relação entre estes dois temas, altamente relevantes na atualidade.

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

Para cada um dos campos de estudos são adotadas respectivamente as leis de Bradford, 
de Lotka e de Zipf. Outros estudos que examinam, por exemplo, a análise de citações 
(identificação de frentes de pesquisa e colegas invisíveis, fator de imediatismo ou de im-
pacto, acoplamento bibliográfico e co-citação, obsolescência da literatura e vida média, lei 
do elitismo e teoria epidêmica de Goffman) também se insere no contexto das pesquisas 
bibliométricas (MACHADO-DA-SILVA et al. 2008).

Machado-da-Silva et al. (2008) sintetizam as leis da seguinte forma: Bradford objetiva 
conhecer o núcleo de periódicos produzido em determinado tema, Lotka visa definir as 
maiores contribuições de pesquisadores em determinadas áreas do conhecimento e Zipf 
pontua a frequência com que certas palavras aparecem nos textos científicos de maneira a 
definir sua representatividade neste contexto. As três leis citadas lidam com distribuições e 
recenseamentos de documentos científicos que possuem propriedades similares. 

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

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

A avaliação de periódicos é matéria frequentemente tratada no meio científico. Ela foi asso-
ciada, em princípio, à gestão de acervos bibliográficos, em face da proliferação crescente 
de títulos em diferentes áreas do conhecimento (CAFÉ; BRÄCHER, 2008).
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A base utilizada para a coleta de dados deste artigo foi o sistema Web of Science, que é uma 
base que disponibiliza acesso direto a uma fonte de dados de cobertura multidisciplinar de 
mais de 12.000 journals de alto impacto nas ciências, ciências sociais, artes e humanida-
des, bem como oferece artigos científicos de anais internacionais de mais de 148.000 anais 
de conferências; a Web of Science é constituída por sete bases de dados que contêm infor-
mações coletadas por milhares de jornais escolares, livros, séries, relatórios, conferências 
e muito mais (VASILIK et al., 2011).

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

Gráfi co 1: Áreas que mais publicaram sobre QVT.
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Por meio das áreas que mais foram publicadas, observamos que a Qualidade de Vida no 
Trabalho ainda está muito relacionada à saúde física e mental, apesar de haver um movi-
mento forte da área de engenharia que publicou 638 artigos, da área de negócios sociais 
que publicou 469 e de outras áreas de ciências sociais que publicaram 267 artigos.

Também quando analisamos os autores que mais publicaram artigos sobre Qualidade de 
Vida no Trabalho, encontramos a mesma situação, ou seja, autores que escreveram sobre 
saúde física e mental, aparecem como os que mais publicaram artigos, conforme demons-
tra o gráfico 2.
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Gráfi co 2 – Autores mais profícuos sobre QVT.
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Em um segundo momento pesquisamos a palavra Sustainability (Sustentabilidade), sele-
cionando-se somente artigos e chegando-se a um resultado de 23019 artigos publicados e 
no gráfico 3 estão as 20 áreas que mais publicaram sobre sustentabilidade. Observa-se que 
há uma grande produção na área de Negócios Econômicos, onde foram publicados 2717 
artigos, sendo a quarta área mais produtiva, ficando atrás somente das áreas de engenha-
ria, agricultura e ciências ambientais ecológicas.

Gráfi co 3 – Áreas que mais publicaram sobre Sustentabilidade
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Quando pesquisamos a palavra sustentabilidade, isoladamente, observamos que ela está 
muito ligada à questão ambiental, onde é somente um dos pilares da sustentabilidade. Isto 



107

se confirma quando buscamos os autores que mais publicaram sobre sustentabilidade, 
pois seus temas estavam ligados à área ambiental, No gráfico 4 estão relacionados os vinte 
autores que mais tiveram publicação sobre sustentabilidade.

Gráfi co 4 – Autores que mais publicaram sobre Sustentabilidade
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 Em um terceiro momento pesquisamos as palavras Quality of Work Life (Qualidade de Vida 
no Trabalho) e Sustainability (Sustentabilidade) em conjunto, selecionando-se somente 
artigos, aonde chegamos a um resultado de 90 artigos publicados e no gráfico 5 estão as 
20 áreas que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade em conjunto. Podemos assim, 
observar que a área de engenharia, foi a que mais teve artigos publicados sobre o tema, 
tendo vinte e seis artigos publicados. Observa-se, no entanto, cinco trabalhos na área de 
negócios econômicos e outros cinco na área de administração pública, totalizando dez 
trabalhos, o que pode dessa maneira evidenciar um crescimento do interesse pelos dois 
temas em conjunto na área de administração.

Gráfi co 5 – Áreas que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade
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Observamos que muito pouco se publica sobre os dois temas associados (QVT e Susten-
tabilidade) e, mesmo assim, pelas áreas que mais publicaram podemos notar que há uma 
predominância de artigos que vinculam a qualidade de vida à questão do meio ambiente e 
algumas áreas sobre saúde física. Analisando os artigos do autor que mais publicou sobre 
os dois temas, não encontramos nenhuma relação entre eles. 

Gráfi co 6 – Autores que mais publicaram sobre QVT e Sustentabilidade
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Em quarto e último momento pesquisamos as palavras Quality of Life (Qualidade de Vida) e 
Sustainability (Sustentabilidade) em conjunto, retirando-se a palavra trabalho, selecionan-
do-se somente artigos e chegando-se a um resultado de 563 artigos publicados e no gráfi-
co 7 estando as vinte áreas que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade em conjunto. 
Pode-se assim observar que a área de engenharia é muito produtiva, pois é a segunda área 
que mais teve artigos sobre qualidade de vida e sustentabilidade, sendo ainda a primeira 
área que mais publicação obteve sobre qualidade de vida no trabalho e sustentabilidade 
conforme dados demonstrados no gráfico 5.

Também quando pesquisado em conjunto a respeito de qualidade de vida e sustentabilida-
de nota-se um aumento na quantidade de publicações nas áreas de negócios econômicos 
(44 artigos), administração pública (29 artigos) - que resulta numa quantidade de 73 arti-
gos fora das áreas predominantes. Já, considerando os outros tópicos ciências sociais este 
número se eleva para 102 artigos.

Gráfi co 7 – Áreas que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade
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Apesar de ter sido localizado 563 artigos sobre qualidade de vida e sustentabilidade em 
conjunto, podemos observar pela quantidade de artigos que cada autor publicou muito 
pouco, onde o tema publicado aborda somente questões relacionadas com a saúde física e 
mental, conforme demonstrado no gráfico 8.

Gráfi co 8 – Autores que mais publicaram sobre QV e Sustentabilidade
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Já quando analisamos os países que mais publicaram sobre o tema, observamos que a 
maioria, que representa 30% da amostra, foram publicados nos Estados Unidos da Amé-
rica (USA), vindo em segundo lugar o Canadá com 10% e em terceiro lugar estando a 
Inglaterra com 9% das publicações. Portanto, o predomínio é de países desenvolvidos e, 
predominantemente de língua inglesa.

Figura 1 - Países que mais publicaram sobre Qualidade de Vida e Sustentabilidade

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

Gráfi co 9 – Agências Financiadoras de QV e Sustentabilidade
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O gráfico 10 apresenta as 20 instituições que mais publicaram sobre o tema Qualidade de 
Vida e Sustentabilidade, sendo que mais da metade são americanas, o que justifica a quan-
tidade de artigos no idioma inglês (531), sendo os demais distribuídos em dez alemães, 
cinco em espanhol, cinco não especificados, quatro em francês, dois no idioma tcheco e 
dois no idioma polonês. O destaque cabe às Universidades Americanas, Canadenses, Bri-
tânicas, Australianas, Norueguesas, Espanholas e Chinesas.

Gráfi co 10 – Instituições que mais publicaram sobre Qualidade de Vida e Sustentabilidade
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Observa-se pelo gráfico 11, que as publicações começaram a crescer a partir de 2007, 
tendo uma pequena queda em 2009, mas crescendo novamente a partir de 2010. Este fe-
nômeno ocorre muito em função do avanço das discussões na área da sustentabilidade, da 
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cobrança que a sociedade vem fazendo para que as empresas se tornem mais cuidadosas 
com o meio ambiente, com a sua reponsabilidade social.

Gráfi co 11 – Publicações por ano sobre Qualidade de Vida e Sustentabilidade
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando todos os gráficos apresentados, observamos que quando o tema Qualidade de 
Vida no Trabalho foi pesquisado isoladamente de Sustentabilidade, obteve-se um resultado 
de 12283 artigos, sendo que a área que mais publicou foi a de Saúde Ocupacional Pública 
e Ambiental, tendo publicado 1072 artigos.

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

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

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

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

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

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

Espera-se com este estudo despertar o interesse dos pesquisadores, para a produção de 
mais trabalhos relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho no contexto da Sustentabi-
lidade, de maneira que venham a chamar a atenção das empresas, para a importância da 
responsabilidade com seu público interno, dessa maneira procurando atingir melhores 
resultados em relação às práticas adotadas em sua Governança Corporativa.
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Resumo: O controle nas organizações trata-se de um dos fatores determinantes atualmente. O 
contexto de mudanças e de globalização assim como as tecnologias desenvolvidas ganha um 
escopo de auxilio ao controle nas organizações através do conceito de Vigilância Eletrônica. 
O presente trabalho aborda a vigilância eletrônica aplicada a um escritório administrativo, ten-
do como objetivo a verificação quanto à percepção dos colaboradores da empresa quanto às 
ferramentas de vigilância eletrônicas adotadas. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa com características exploratório-descritivo, na qual foram entrevistados seis sujeitos. 
No tratamento dos dados foi realizado análise de discurso, possibilitando a classificação dos 
sentimentos atribuídos as ferramentas nas esferas de aquiescência, resistência e indiferença. O 
trabalho conclui que embora a vigilância eletrônica possua papel marcante no contexto de con-
trole/monitoramento dos colaboradores, identifica-se a enraizada percepção de que a supervisão 
de maneira presencial e hierarquizada se compõe ainda como fator de principal impacto na visão 
dos colaboradores.

Palavras-chaves: Vigilância Eletrônica. Controle. Percepção. Sentimentos. Panoptico. 

PERCEPTIONS OF ELECTRONIC SURVEILLANCE 
STUDY IN ADMINISTRATIVE OFFICE

Abstract:  The control in organizations is currently one of the determining factors. The context of 
change and globalization as well as the technologies developed earns a scope of aid to con-
trol in o rganizations through the concept of Electronic Surveillance. This paper reports electronic 
surveillance applied to an administrative office, with the aim of verifying how the perception of 
company employees regarding electronic surveillance tools adopted. Methodologically, this is a 
qualitative research with exploratory and descriptive characteristics, in which six subjects were 
interviewed. In the treatment of the data was performed discourse analysis, enabling the clas-
sification of feelings attributed the tools in the areas of compliance, resistance and indifference. 
The paper concludes that although the electronic surveillance has remarkable role in the control / 
monitoring of employees, it identifies the rooted perception that the supervision of classroom and 
prioritized manner as if it is the main impact factor in the employees view. 

Keywords: Electronic Surveillance. Control. Perception. Feelings. Panopticon.
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1. INTRODUÇÃO
Na administração, os primeiros indícios quanto à vigilância e monitoramento de colabora-
dores datam do século XX, juntamente com os Princípios da Administração Cientifica de 
Frederick Taylor. Fayol traz a ideia de que a todo tempo os colaboradores necessitam de 
ordens para saber o que devem fazer, bem como, as ações dos dirigentes devem se focar 
na coordenação e controle efetivo dos passos desses colaboradores. É possível identificar 
que tais conceitos são vigentes nas organizações atuais, de forma que há uma preocupa-
ção dos gestores quanto ao acompanhamento e mensuração das atividades desenvolvidas 
por seus liderados.

No âmbito da TI, Costa (2004) coloca que os aparatos de vigilância e monitoramento foram 
desenvolvidos visando melhores técnicas de espionagem em guerras. O autor complemen-
ta que grande parte do sistema atual de vigilância eletrônica global se baseia na intercepta-
ção de mensagens, tática de guerra introduzida pelos Estados Unidos. Entretanto, sabe-se 
que foi “com o fim da Segunda Guerra Mundial, que as novas tecnologias desenvolvidas 
para fins bélicos passaram a ser difundidas para fins civis e comerciais” (CARDOSO, 2010).

Atualmente, esses aparatos tecnológicos são componentes relevantes ao contexto organi-
zacional. Tal fato se justifica tanto pelo objetivo de controle das atividades, como também 
pelo aumento no número de usuários que possuem acesso às informações, recursos e até 
mesmo ao espaço físico das empresas, estando estas empresas mais vulneráveis ao uso 
indevido. Conforme afirmação de Beal (2005, apud ZIMMER, 2009, p.13), “as pessoas são, 
acertadamente, consideradas o ‘elo frágil’ da segurança da informação”.

Diante deste contexto e dada a escassez de estudos no âmbito da vigilância eletrônica no 
contexto organizacional, o presente trabalho consiste em um estudo do tema no escri-
tório central de uma organização de abrangência nacional, hipoteticamente denominada 
neste estudo como “Distribuidora Brasil”. A pesquisa tem o objetivo de verificar a per-
cepção dos colaboradores quanto aos aspectos relacionados à vigilância eletrônica em 
seu ambiente de trabalho.

A escolha do tema se deu em vista de que muitos são os esforços para o desenvolvi-
mento de tecnologias que aperfeiçoem o trabalho cotidiano dos funcionários, entretanto, 
são escassos os estudos no sentido de entender o que esses profissionais desejam para 
aumentar a produtividade, bem como o sentimento desses com relação ao monitoramen-
to no ambiente organizacional. Como bem explicita Jermier (2001) e Ramos (2007 apud 
ZIMMER, 2010, p. 16), existem poucos trabalhos centrados na vigilância eletrônica.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. O PANÓPTICO E O PANOPTISMO
Sabe-se que para o estabelecimento do conceito de sociedade disciplinar promovido por 
Michel Foucault, o mesmo se baseou em de um projeto de construção arquitetônica desen-
volvido no final do século XVIII por Jeremy Bentham e intitulado de Panóptico. (ZIMMER, 
2009; FOUCAULT, 2007).

Zimmer (2009) elucida que o panóptico se desenvolve a partir de um principio de constru-
ção em que as pessoas necessitem estarem em constante inspeção, tais como em casas 
penitenciarias, prisões, casas de trabalho, hospícios, hospitais e escolas. 

Em síntese, o chamado Panóptico de Bentham se compõe através de uma construção 
em forma de anel que possui no centro uma torre vazada de largas janelas que dão visão 
a face interna do anel, apresentando ainda construções periféricas distribuídas em celas 
com duas janelas. A primeira janela de cela correspondente às janelas da torre e a segunda 
encontra-se voltada para o exterior, permitindo a entrada da luz de lado a lado. Logo, o 
dispositivo panóptico organiza as chamadas unidades espaciais de forma a permitir a visão 
constante e o reconhecimento imediato, de forma que o louco, doente ou condenado é 
visto, mas não vê (FOUCAULT, 2007).

É valido ressaltar que dentre as vantagens advindas do modelo panóptico de Bentham es-
tavam que o isolamento dos vigiados em uma cela evitava perigos de complôs, tentativas 
de evasão coletivas, projeto de novos crimes, violências reciprocas, etc. de forma que a 
ordem era mais facilmente estabelecida (FOUCAULT, 2007).

Mas segundo Foucault (2007) o efeito mais importante causado por este modelo, consiste 
na indução de um estado consciente e permanente de visibilidade, o que acaba por firmar o 
poder automático do vigilante frente ao vigiado. Foucault ainda complementa que o essencial 
é que ele (o vigiado) se veja como vigiado, embora sem necessariamente sê-lo efetivamente.

Outro aspecto interessante do panoptismo se dá em vista das alterações de comportamen-
to por ele acarretadas. Sobre esta vertente Foulcault (2007) frisa que aquele indivíduo que 
está sujeito a um determinado campo de visibilidade e tem ciência disto, por conta própria 
o mesmo adequa seu comportamento a um determinado padrão, auferindo a si próprio o 
condicionamento proposto pelo poder que o controle desempenha. Trata-se de uma “sujei-
ção real que nasce mecanicamente de uma relação fictícia”.

Logo, o conceito proposto pelo panóptico trata de uma ferramenta de controle que “pode 
ser utilizada como máquina de fazer experiências, modificar o comportamento, treinar e 
retreinar indivíduos”. Pode-se afirmar ainda que funciona como um “laboratório de poder” 
que, mediante os mecanismos de vigilância propostos ganha grande potencial para avalia-
ção do comportamento humano (FOUCAULT, 2007, p. 168-9).
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2.2. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
A inserção da TI no meio organizacional corroborou para que determinados aparatos tec-
nológicos potencializassem a ação de poder dos vigilantes frente aos vigiados. De acordo 
com Clarke (1988) trata da investigação ou monitoramento sistemático das ações ou co-
municações de uma ou mais pessoas. A vigilância eletrônica possui como principal pro-
posito coletar informações acerca dos indivíduos, de suas atividades e suas associações, 
bem como, dissuadir a população de uma empresa frente a determinadas atividades não 
condizentes com o trabalho por eles desempenhado. 

Já Zimmer (2009, p. 14) à luz de diversos autores explica que a vigilância eletrônica pode 
ser definida como “a forma de monitoramento remoto (à distância) de pessoas dentro 
de um contexto organizacional por meio de dispositivos tecnológicos diversos. Logo, é 
possível auferir que o conceito de vigilância eletrônica está diretamente relacionado a uma 
forma de controle exercida através da tecnologia material, não sendo mais tão dependente 
da presença humana, e, mediante a ideia de examinação ininterrupta, a vigilância acaba por 
proporcionar aos monitorados a ideia de obediência constante e visível.

Focando-se no âmbito organizacional, têm-se que a vigilância pode ocorrer de diversas 
formas no ambiente de trabalho, tais como, através da utilização de sistemas audiovisuais 
(câmeras), rastreamento de sites e e-mails, rastreamento via satélite, escutas telefônicas, 
ponto digital, identificador biométrico, geo-localizadores, dentre outros (SILVA, 2007). 

Quanto ao monitoramento das atividades desenvolvidas utilizando o computador, Rodri-
gues (2007) elucida que algumas ferramentas de uso particular do trabalhador quando 
utilizadas no ambiente de trabalho podem ser causadoras de prejuízo para as organizações, 
tais como e-mail pessoal, Orkut, Youtube, Facebook, Twitter, dentre outras. 

2.3. SENTIMENTOS QUANTO À 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
Em primeira instância, os principais esforços quanto à vigilância eletrônica se pautavam na 
ideia de buscar a maior capacidade possível dos aparatos tecnológicos, visando agregar 
valor à função administrativa de controle. Hoje, paralelamente a este objetivo primeiro, 
busca-se também analisar os impactos ocasionados pela adoção de determinada tecnolo-
gia no escopo da vigilância, seja na visão do empregado ou na do empregador.

Claburn (2013) a luz do estudo realizado pelo professor Amy Randel (San Diego State Uni-
versity), frisa que quando o empregador opta por divulgar ao empregado que determinadas 
mensagens serão monitoradas, e demonstram uma razão razoável para o monitoramento, 
identifica-se uma forte tendência de aceitação por parte dos funcionários. É relevante o 
destaque de que embora os empregadores necessitem considerar a abrangência da vigi-
lância na organização como um todo, por vezes, é possível se identificar “grupos de pri-
vilégios”, de forma que certos níveis de empregados ou certos níveis da gestão podem se 
encontrar isentos do monitoramento.

De acordo com Santini (2012) dentre as formas de controle do usuário pela empresa, fo-
cando-se na forma de monitoramento das atividades desenvolvidas frente ao computador, 
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é possível identificar três cursos de decisão quando ao acesso de determinados conteúdos, 
conforme Quadro 1:

Quadro 1 – Cursos de decisão quanto acesso de usuários

Não bloquear Bloquear Parcialmente Bloqueio total

Prós

Colaboradores satisfeitos.

Atração da geração “Y” a 
ingressar na organização.

Adequado para empresas que 
trabalhem mais diretamente com 
processos de criatividade.

Proporciona liberdade aos 
colaboradores.

Maior controle para a 
empresa

Funcionário se adequará as 
normas estabelecidas.

Não haverá distração

Não há problemas com a 
segurança das informações

Contras

Perda da mensuração 
das atividades (tempo de 
permanência, frequência, etc.).

Redução de produtividade

Sujeito ao uso desordenado.

Questionamentos por parte 
dos funcionários pelo que 
não é permitido. 

Imagem de empresa rígida.

Funcionários insatisfeitos.

Fonte: Elaboração própria com base em Santini (2012).

Tomando-se por base a vertente que analisa as possíveis visões do empregado no contexto 
da vigilância eletrônica, Sewell e Wilkinson (apud Payne, 2008, p.1) argumentam que a 
vigilância tende a estabelecer ao funcionário um poder totalitário sobre as ações dos traba-
lhadores, sendo quase que um perfeito consentimento, visto que, aquele que não foge as 
regras, não tem o que esconder. 

Contudo, pesquisas mais recentes mostram uma mudança neste comportamento de total 
consentimento, podendo exemplificar através das colocações de Bain e Taylor (2000, apud 
PAYNE, 2008, p.1) baseadas na ideia de que “mesmo em condições de vigilância quase per-
feita, os trabalhadores irão encontrar espaços para fugir do olhar da gestão e interferir no 
processo produtivo”, visto os sentimentos de insatisfação gerados pela vigilância eletrônica.

Logo, são diversos os sentimentos auferidos no funcionário sujeito à vigilância eletrônica, 
focando-se tanto na concordância dos métodos quanto na total discordância dos mesmos. 
Nos próximos tópicos serão tratados cada um dos sentimentos mais relevantes nesta re-
lação empregado-vigilância.

2.3.1. Resistência

De acordo com Peyne (2008), os estudos com relação à resistência do trabalhador frente 
à vigilância datam da década de 1980. A maioria dos autores defendem que ao se falar de 
quaisquer tipos de poder estabelecido em uma relação dominado versus dominador é pos-
sível se falar da resistência do primeiro frente ao que será exercido pelo segundo.

Assim, a resistência consiste em uma ação marcante, que gera impactos diretos ao tra-
balho, visto que por vezes inclui sabotagem do trabalhador ou até mesmo a saída dele 
(PEYNE, 2008, p.4).

Foucault (2006) defende que não existe a dualidade poder/resistência uma vez que a última 
não é subproduto ou marca em negativa da primeira, mas sim, se compõe como outro 
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termo intrínseco as relações de poder. É interessante reafirmar que segundo o autor “onde 
há poder, há resistência”.

São várias as formas de resistência no local de trabalho, como é colocado pelos autores 
Prasad e Prasad (2000, apud ZIMMER, 2009, p.49). No ponto de vista desses autores, a re-
sistência pode ocorrer de forma informal ou rotineira, como também podem se estruturar 
de maneira formal, como as resistências que são organizadas de maneira coletiva. Fato é 
que em ambas as condições, a questão da resistência não se mostra de clara identificação, 
visto que, exige do empregador uma observação mais apurada dos trabalhadores para 
atestar o que de fato está ocorrendo.

Outros pontos que são correlacionados à resistência, diz respeito às variáveis de compor-
tamento apresentadas pelos observados/vigiados tais como humor, ceticismo e ciniscmo 
(ZIMMER, 2009).

Sob este aspecto, Cardoso (2010) complementa que muitas podem ser as consequências 
trazidas pela resistência dos trabalhadores frente à vigilância eletrônica, das quais se pode 
citar: absenteísmo, “fazer corpo mole”, problemas com motivação, comprometimento, fu-
gas do sistema, sindicalização, subversão às normas, pedidos voluntários de demissão e 
alta rotatividade.

Desta forma, é possível observar que o sentimento de resistência frente a adoção de méto-
dos de vigilância eletrônica devem constituir uma ação de profunda investigação, uma vez 
que, trata-se de um sentimento que por vezes se mostra invisível ou de difícil identificação, 
bem como, quando firmado na opinião desses trabalhadores, pode acarretar mudanças 
negativas ao trabalho por estes desenvolvido.

2.3.2. Aquiescência 

Em contrapartida ao conceito de resistência, pode-se determinar a identificação da aquies-
cência do trabalhador com as ferramentas de vigilância eletrônica adotadas pelo emprega-
dor. Peyne (2008) explica que alguns pesquisadores entendem que a aquiescência trata de 
um sentimento contrário a resistência, visto que, se relaciona ao consentimento, aceitação 
e contribuição efetiva do trabalhador para com os objetivos organizacionais.

Dentre os fatores motivadores da aquiescência no trabalho, é possível identificar que al-
guns trabalhadores o fazem por se identificar com as normas estabelecidas na organiza-
ção, de forma que, não se trata de um esforço a concordância com os métodos adotados 
pela organização, trata-se de uma forma para atingir os objetivos por ela estabelecidos. 
Foca-se mais em um espirito de cooperação e disposição em alcançar o sucesso organiza-
cional (PEYNE, 2008, p.7).

De maneira geral, a aquiescência aparentemente corresponde ao sentimento mais benéfico 
tanto para a organização quanto para os colaboradores, visto que, denota de uma situação 
de concordância de ambos os lados, o que via de regras gera uma maior produtividade e 
desenvolvimento da organização. Entretanto é relevante considerar que embora um traba-
lhador mostre adesão à vigilância eletrônica, tal consentimento pode não abranger todas 
as ferramentas utilizadas, bem como, ser uma adesão “maquiada”.
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2.3.3. Sentimentos em geral

Uma vez destacadas as duas principais vertentes de sentimentos em relação a vigilância 
eletrônica (resistência e aquiescência), é pertinente ainda a colocação de cinco outros sen-
timentos que correspondem a classificações não tão usuais como as primeiras elencadas. 

A luz dos estudos de Cardoso (2010) em que a pesquisadora realizou um estudo na em-
presa hipoteticamente denominada “Banco Total”, entrevistando dez indivíduos quanto à 
percepção da vigilância eletrônica, dos quais pode se auferir ainda os sentimentos de:

• Medo – Caracterizado como tremor ao estado de “ser pego” pelos sistemas ou 
a vigilância por eles proporcionada, mediante a algum ato (consciente ou não) 
considerado inadequado.

• Interdição – Resultante de um estado de dependência dos sistemas de infor-
mação, de forma que o sistema é quem determina o poder ou não de realizem 
determinada atividade. 

• Tempos e movimentos – Está associado ao sentimento de monitoramento quan-
to ao tempo estipulado para o desenvolvimento de determinada atividade. 

Ainda pode-se falar no sentimento de desprezo em relação aos métodos de vigilância eletrô-
nica, de forma que, para aquele determinado individuo, a utilização de certas ferramentas são 
ignoradas, não fazendo quaisquer diferenças quanto a um possível impacto em seu trabalho.

Logo, é pertinente o pensamento de que cada individuo pode possuir uma visão quanto a 
uma determinada gama de ferramentas tecnológicas voltadas à vigilância, visões essas que 
tendem a variar com o tempo, bem como, podem ser diferenciados frente a cada ferramen-
ta, por conseguinte gerando um maior ou menor impacto no trabalho dos colaboradores.

3. METODOLOGIA
O presente trabalho estuda a percepção dos colaboradores de um escritório administrativo 
em Natal/RN, quanto às ferramentas de vigilância eletrônica adotadas pela organização. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo. Este estudo ainda pode ser classificado 
como exploratório-descritivo, uma vez que a pesquisa visa tanto ampliar os conhecimentos 
sobre a problemática de vigilância eletrônica.

Trata-se de um estudo de caso em uma organização com o nome fictício de “Distribuidora 
Brasil”. Empresa que apresenta quinze anos de existência, fruto da fusão de uma compa-
nhia sulista com uma empresa potiguar. Atualmente possui abrangência de atuação em 
quase todo o território nacional, possuindo sedes administrativas nas cidades de Natal, 
Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ficou famosa pelo pioneirismo na distribuição 
de seus produtos focada em uma atuação interiorana, bem como, por possuir como dife-
rencial a forma de relacionamento junto aos clientes, se tornando atrativa através do pronto 
atendimento as necessidades destes. 



123

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos baseando em critérios como cargos, tempo de 
empresa e setor, como pode ser observado pelo quadro-resumo indicando as característi-
cas dos sujeitos da pesquisa.

Quadro 2 – Sujeitos informantes da pesquisa

Sexo Idade Cargo Setor Tempo de 
organização

Coordenador I Masculino 32 anos Coordenador TI 13 anos

Coordenador I Masculino 32 anos Coordenador Contabilidade 10 anos

Supervisor I Feminino 34 anos Supervisor Contas a Receber 13 anos

Analista I Masculino 23 anos Analista Operações 2 anos

Analista II Feminino 25 anos Analista Call Center 3 anos

Estagiário Masculino 19 anos Estagiário Comercial 11 meses

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

O instrumento de coleta utilizado foi o roteiro de entrevista semi-estruturado. Um roteiro 
direcionado ao Gestor de TI e o outro voltado aos funcionários. O primeiro roteiro pos-
suía 9 questionamentos e buscou-se identificar quais as ferramentas de monitoramento 
adotadas pela empresa, o porque dessa adoção, quem são os responsáveis pelo ge-
renciamento dessas ferramentas e como são estabelecidos os parâmetros de bloqueio/
permissão dos usuários.

O segundo questionário se utilizou de 10 questões focadas na percepção dos usuários tan-
to em relação à tecnologia da informação adotadas pela empresa quanto a percepção dos 
mesmos quanto a cada ferramenta de monitoramento existente. 

A coleta dos dados primários foi realizada via entrevista semi-estruturada, no período 
de 03 a 29 de maio de 2014. Realizou-se uma entrevista do tipo aberta com a gravação 
digital dos dados. 

Com relação a técnica de análise de dados optou-se pela análise de discurso que segundo 
(ROESCH, 2005) a análise de discurso focaliza a linguagem como é usada em textos so-
ciais, escritos ou falados, incluindo matérias provenientes de entrevistas, responsas aber-
tas de questionários.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

4.1. PERCEPÇÃO QUANTO AOS CONCEITOS 
DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Sobre as vertentes de controle e monitoramento, este é analisado sob três  perspectivas: 
em relação ao controle realizado pela empresa, em relação ao controle que eles sofrem 
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de seus respectivos superiores e em relação ao controle que os mesmos exercem sobre 
seus subordinados.

O coordenador II avalia a questão do controle na empresa como sendo exagerada visto 
que, alguns processos chegam por vezes a ser desnecessário. O mesmo justifica relatando 
que acabam trabalhando demais por excesso de controle, principalmente “por alguns con-
troles que existem e não servem de nada”. 

Logo, é possível se identificar que a postura do coordenador II vai de encontro com as 
teorias elucidadas por Chiavenatto (2003) em que o controle tem por objetivo evitar os 
desvios do planejamento previamente estabelecido, bem como, se relaciona ao conceito de 
disciplina de Maximiano (2007), que reverencia a disciplina como ao respeito aos acordos 
estabelecidos junto aos superiores, tais como as agendas e check-lists antes citadas. 

Já a supervisora I já caracteriza que o controle tanto na esfera setorial como extra setorial 
ocorre todo por meio de sistema. Sobre essas duas posições discorrem:

Vejo que hoje o controle da empresa é basicamente através do sistema, e, que 
esse que teria que ser o controle principal, uma vez que, é utilizado por qualquer 
área que pode estar visualizando/consultando, não necessariamente que essa 
área seja a executora do procedimento. O ponto principal que eu vejo é que esse 
controle é todo englobado dentro da empresa. Tanto para a empresa como para 
aos meus subordinados o principio de controle é esse: sistema! [Supervisora I].

Essa posição pode ser correlacionada ao controle na teoria burocrática, uma vez que, o 
sistema citado pela entrevistada formaliza toda e quaisquer operações dos subordinados, 
bem como se baseia nas norma, regras e procedimentos adotados pela Distribuidora Bra-
sil, conforme o autor Chiavenato (2005). 

Já em relação à identificação dos monitoramentos, apenas o Coordenador II e o Analista 
I apresentou discurso informando que não se sente monitorado no ambiente corporativo, 
considerando até que o monitoramento realizado pela organização é bem aberto, somente 
voltado a segurança da organização, ficando mais a cargo da consciência dos colaborado-
res. Em contrapartida, os demais entrevistados afirmam que se sentem monitorados até 
demonstrando irritabilidade em suas colocações:

Eu me percebo muito monitorado. Dentro do setor então, bastante monitorado. 
Principalmente porque nossa sala é pequena e tudo que eu faço eu tenho essa 
impressão de que bastante medido. Até os comentários que eu faço no telefone! 
Essa impressão de que você está sendo vigiado, que você está sendo seguido é 
muito perceptível. Quando eu me sinto monitorado o sentimento é de constran-
gimento [Estagiário I].

Antes eu sentava de costas para as minhas chefes. Então monitorada eu era, 
mas se elas quisessem algo mais aprofundado teria que pedir relatório lá na TI 
e não via diretamente. E agora com essa mudança do layout da sala, em que 
todos ficaram de costas para a porta, separados por vidraças, tudo o que eu faço 
é visto, por duas pessoas: minha gerente e minha supervisora. Nada mais, nada 
menos! [Analista II].
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Eu acho que nós somos monitorados sim, tanto pelos nossos procedimentos no 
dia a dia quanto o que você faz além do dia a dia. Eu vejo isso tanto da empresa 
para com a gente, como do supervisor para o subordinado. Isso é fato. Tem que 
haver!. [Supervisora I]

Dessa forma é possível verificar as discrepâncias de percepções de cada um dos colabo-
radores da empresa. Ainda é valido relacionar tais as posições de identificação do moni-
toramento com o conceito de panoptismo (FOUCAULT, 2007) e uma de suas máximas: o 
panoptipo acarreta uma indução de um estado consciente e de permanente visibilidade, o 
que acaba por firmar o poder automático do vigilante frente ao vigiado.

Outro ponto interessante a ser levantado é em relação as ferramentas de trabalho como um 
sistema operacional que podem ser vistas como um meio de monitoramento, visto a utili-
zação de logins para a utilização deste sistema. É valido salientar ainda que em entrevista 
com a supervisora I a mesma informou que se utiliza de ferramentas que não necessaria-
mente são destinadas a fins de vigilância para realizar esse procedimento:

Eu entendo que no próprio sistema eu consigo identificar picos de excesso de 
trabalho e alguns procedimentos. Então como é que eu conseguiria fazer isso? 
A gente tem uma gama de relatórios disponíveis. A carteira de conferencia de 
comprovantes, por exemplo, ano passado coincidiu dois fatos: o fato de uma 
nova colaboradora na carteira e o fato do aumento de demanda na ordem de 
200 comprovantes. Quando a gente parar para analisar, será que as reclamações 
existentes estão ocorrendo pelo fato de existir uma pessoa nova ou pelo fato 
de a demanda realmente aumentou? Então a gente pode retirar um relatório e 
verificar essa variação. Se eu percebo que o colaborador está muito sobrecarre-
gado, eu destino alguém para ajuda-lo.

Logo, observa-se que o sentimento de ser monitorado é bastante marcante na organização, 
e, mesmo por aqueles que alegam não possuir problemas com esse monitoramento, o 
percebem como algo que existe, mas que não os incomoda, o que é bem ilustrado segundo 
a teoria de Foucault. Bem como é possível identificar que métodos não necessariamente 
voltados a supervisão, podem se compor como formas de monitorar.

4.2. AS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO 
E OS SENTIMENTOS 
Sabe-se que cada uma das ferramentas de monitoramento adotadas pela empresa pode 
acarretar diferentes sentimentos em cada um dos colaboradores. Sob essa perspectiva, 
pode-se classificar esses sentimentos em três grandes grupos baseados na aquiescência, 
resistência ou indiferença. 

Através das entrevistas realizadas foi possível identificar que o sentimento mais pertinente 
em relação ao controle de entrada e saída existente na Distribuidora Brasil, seria o de in-
diferença conforme relatos do Coordenador II, Analista II e Supervisor I. Sobre essa ferra-
menta, a Supervisora I comenta:

Eu acho que deveria existir, mas pra mim também se não existisse... Talvez a 
minha indiferença seja pelo fato de que em 13 anos de empresa que eu trabalho 
na empresa, e que não existia esse controle, não ter acontecido nada [...].
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É pertinente a percepção dessa ferramenta voltada apenas para a segurança patrimonial da 
empresa, não como sendo uma forma de monitoramento dos colaboradores. 

Ainda é valido frisar que tal ferramenta ainda despertou o sentimento de resistência por 
outro motivo, conforme identificado na fala do Estagiário I:

Meu sentimento é de às vezes raiva por ter que enfrentar uma fila imensa para 
poder entrar e sair, principalmente nos horários de maior movimento. Talvez se 
fossem duas catracas com mão e contramão, seria melhor e agilizaria o processo.

Quando questionados com relação ao sentimento atribuído ao ponto eletrônico, foi pos-
sível identificar que os cargos do Coordenador II, Supervisora I e do Estagiário I estão 
isentos da utilização dessa ferramenta. O ponto eletrônico na empresa Distribuidora Brasil 
não é registrado nos cargos de maior escalão (diretores, gerentes, coordenadores e super-
visores), como também, o registro de horários dos estagiários ocorre de maneira informal 
dentro dos setores.

Dessa forma, o sentimento em relação à ferramenta pelos entrevistados Analista I e Analis-
ta II foi de total aquiescência, visto que, os mesmos alegaram que trata-se de um monito-
ramento valido para avaliação de banco de horas de maneira justa e verificável.

Sobre este aspecto pode-se identificar o conceito de superpanóptico trazido por Zimmer 
(2009) em que é identificada uma ideia de que os indivíduos se sentem satisfeitos em fa-
zerem parte de uma coletividade que é controlada, buscando inclusive compor o banco de 
dados existente.

Com relação ao sistema de captação de vídeo é possível identificar que a predominância 
dos sentimentos estão na esfera de indiferença, sendo esta justificada principalmente pela 
percepção de que tais ferramentas são voltadas apenas para a segurança patrimonial da 
empresa. Dessa forma, é interessante verificar o posicionamento emitido pela Supervisora 
I sobre câmeras:

Por não me incomodar, eu nem percebo as câmeras... Talvez se eu estiver fa-
zendo algo que de repente não é pra ser feito, eu não percebo. Eu acredito que 
o foco hoje das câmeras é de segurança. Acho que o objetivo não é monitorar o 
que as pessoas estão fazendo. Por ver o lado da questão de segurança eu não 
vejo a necessidade de adotar as câmeras dentro dos setores. Eu acho que não 
há necessidade de monitorar o que a outra pessoa está fazendo porque a gente 
já monitora sem precisar dessas câmeras.

Já o Analista I que possui câmeras especificamente na sala em que trabalha, visto que, o 
mesmo trabalha com um dos negócios da organização de monitoramento de frota perma-
nente (24horas) e, na sala em que o mesmo se encontra há aparatos tecnológicos de valor 
expressivo. O mesmo se posiciona aquiescente com relação às câmeras e justifica que:

A minha postura aqui dentro ela corresponde com os valores éticos e morais 
pregados pela empresa e é igualitário em qualquer local da empresa. Inclusive 
há câmeras na sala em que eu trabalho e para mim não afeta em nada.
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Porém é valido salientar uma posição de extrema resistência em relação às câmeras, evi-
denciada no discurso da Analista II que considera que pelo tamanho da empresa as câme-
ras são necessárias, porém, se sente um pouco incomodada com a presença das mesmas. 
Se houvesse câmeras dentro do setor a mesma acredita que ia ser bastante estranho, e 
com certeza evitaria alguns comportamentos. A mesma ainda complementa:

Antigamente tinha uma câmera no Call Center, mas a gente não sabia se funcio-
nava. Logo quando eu entrei no setor, ela ficava bem no canto e pegava toda a 
sala. Rolava uma história de que uma vez uma pessoa caiu lá no chão, e o chefe 
que ficava olhando, ligou para o setor no mesmo momento e disse: ‘e ai, está 
tudo bem? A pessoa se machucou?’ Só que ninguém sabe se isso é verdade ou 
não, ou se fizeram só pra acuar e dar a ideia de que ’olha, eu tô olhando, tá?’.

Dessa maneira, é possível remeter o discurso à uma das vertentes do panoptico de Ben-
tham (apud FOUCAULT, 2007, 167) que afirma que o principio do poder deve ser visível 
e inverificável. Visível porque o modelo propõe que o vigiado pode ver a torre central de 
onde o mesmo é espionado (no caso da empresa o vigiado pode ver as câmeras instala-
das) e inverificável porque o modelo propõe que o vigiado nunca deve saber se de fato está 
sendo monitorado (no caso da empresa evidenciada pela dúvida de se as câmeras estão 
funcionando).

Quanto ao sistema de Firewall adotado pela empresa para monitoramento do computador 
dos usuários na amostra estudada, observou-se sentimentos voltados à aquiescência e a 
resistência a essa adoção. 

É valido ressaltar a percepção de que os cargos que exercem alguma forma de gestão con-
sideraram a ferramenta extremamente válida para o contexto organizacional da Distribui-
dora Brasil. Abaixo é possível localizar os trechos de maior concordância com o método:

Estamos utilizando um artigo da empresa, no computador da empresa, na es-
trutura da empresa, então nada mais justo do que ela saber o que nós estamos 
fazendo[ Analista I]

Eu acho que em todo ambiente corporativo tem que haver esse monitoramento 
e acompanhamento, até porque a gente tem disponível várias ferramentas que 
implicam não somente em relação ao trabalho, como internet, ou até mesmo 
uma conversa instantânea. [...]. Isso me incomodaria talvez se em algum mo-
mento eu estivesse fazendo algo ilícito, mas como eu não estou...Então, o fato 
de estar sendo monitorada eu acho até bom, pelo fato de que se no futuro a 
gente precisar confrontar, esse confronto exista e saibamos o que de fato é a 
realidade [Supervisora I]

Já os entrevistados Estagiário I e Analista II frisam que se sentem incomodados com a 
situação de saber que algum programa ou pessoa possa estar monitorando tudo o que é 
feito no computador.

O ponto que gera maiores considerações em relação ao monitoramento do computador diz 
respeito ao uso da internet em que os discursos foram quase unanimes na identificação 
da aquiescência em relação à ferramenta que modera os acessos a sites que não condizem 
com cada uma das funções desempenhadas. O Coordenador II em sua entrevista coloca 
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que a empresa poderia adotar um regime inclusive mais fechado, visto que, mesmo com 
o uso ponderado ainda é possível identificar colaboradores que fazem uso abusivo da fer-
ramenta. 

O entrevistado ainda coloca um sentimento de indisposição junto aos colaboradores, visto 
que se por uma parte a empresa tem a política de liberação parcial dos acessos, se o gestor 
tenta cortar mais (visto o impacto nas atividades), o mesmo se “queima” junto aos seus 
liderados. O gestor coloca que por várias vezes consultou o histórico de acesso à internet 
dos colaboradores, e, por fim decidiu que em sua área a disponibilização de sites diversos 
fosse vigente somente nos horários de 11:30 a 14:00 (horário de almoço). O mesmo com-
plementa que: 

Eu pegava colaborador navegando na internet após as 18 hrs. Pra mim, isso é 
inadmissível! Pois após as 18 hrs já é hora extra! E as vezes esse mesmo cola-
borador ainda reclamava que estava saindo mais tarde e quando íamos verificar, 
dessas duas horas que o colaborador ficou até mais tarde, existia 40minutos de 
acesso a internet. Para a empresa e dentro da empresa, esse negócio de rede 
social foi um terror. [...] Dificilmente você vai entrar e uma sala para não ver uma 
pessoa acessando o Facebook.

O coordenador ainda relembrou um caso pitoresco:

Ele (o colaborador) chegava no horário de almoço (período em que a cota é dis-
ponibilizada) e pegava e começava a carregar vários vídeos e deixava carregan-
do em média uns 30 vídeos. E quando você faz isso, o vídeo já carregou. E desse 
tempo em diante você não está mais usando a internet, o vídeo fica gravado na 
memória cash. Depois, durante o expediente ele ficava assistindo os vídeos.

Já a Supervisora I afirma sua aquiescência em relação ao sistema adotado, bem como 
ressalta que não se utiliza desse benefício disponibilizado pela empresa, conforme dis-
curso abaixo:

Eu acho que alguns tem a consciência e outros não tem, então aqueles que tem 
a consciência acaba sendo prejudicado pelo os que não a tem. Como o meu dia-
-a-dia é tão corrido então eu não tenho o costume de ficar acessando coisas que 
não seja permitido o acesso, e então não é perceptível certa irritabilidade porque 
realmente eu não tenho tempo para esses acessos!.

É valido observar que embora os entrevistados denotem concordância em relação ao mé-
todo adotado pela Distribuidora Brasil, os mesmos informam que dentre os colegas esse é 
o assunto que gera mais incómodo. Tal fato se justifica, segundo os entrevistados, de que 
os demais colaboradores consideram a cota fracionada em 5 minutos acarreta irritação e 
questionamentos do tipo: “Porque não deixar o acesso limitado à 1 hora, mas que essa não 
precise ser fracionada?”. 

Além disso, embora haja a política da empresa em disponibilizar tal benefício, é possível 
identificar que mesmo assim permanece a percepção dos colaboradores de estar fazendo 
algo “proibido” quando próximo a um gestor, por exemplo.

Dessa forma, é possível correlacionar a decisão da Distribuidora Brasil com o curso de 
decisão definido por Santini (2012) como “bloqueio parcial”. Traz como benefícios a liber-
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dade condicionada aos colaboradores, maior controle da empresa quanto aos acessos e a 
adequação dos funcionários às normas estabelecidas. 

Dentre os entrevistados apenas a Supervisora I e a Analista II se utilizam do sistema voipe. 
O Analista II identifica o sentimento de grande incomodo em relação ao sistema voipe, 
chegando a mesma a citar que tal sistema é motivo de stress, desespero e pressão em seu 
trabalho. Isso se deve ao fato de que as ligações telefônicas com os clientes são monitora-
das através de uma tela de controle.

Para a Supervisora I o método do voipe não há a tela de monitoramento.Sobre essa ferra-
menta a gestora do setor se coloca com total aquiescência revelando em seu discurso os 
principais benefícios por ela acarretado:

O voipe ele é aplicado em carteiras e setores que a gente precisa ter esse mo-
nitoramento de ligações, porque a gente trabalha com clientes e com eles qual-
quer coisa é como se a gente estivesse tentando prejudica-lo. O bom do sistema 
voipe é o fato de eu poder mostrar, informar que a pessoa que está do outro lado 
está falando a verdade.

Quanto a minha consulta ela é mais para ver quanto tempo as pessoas estão 
passando na fila para ser atendidas, não é para controlar a quantidade de liga-
ções, não é para controlar a quantidade de tempo no atendimento. Porque o 
setor de crédito aqui é um setor atípico, visto que trabalha diretamente com 
a liberação dos pedidos. Eu posso em apenas uma ligação passar 1 hora, li-
berando vários pedidos de apenas um consultor comercial. Então pra mim eu 
não vou contar a agilidade da ligação, eu vou contar o quanto tempo eu passei 
sem atender quem está na fila de espera. Porque que eu passei tanto tempo na 
fila de espera? Quais são meus horários de pico? É nesses horários que eu vou 
aumentar o número de colaboradores?.

Respeitando os diferentes objetivos dos setores frente a uma tecnologia comum, é pos-
sível se atestar que a divergência de opiniões acerca da ferramenta pode se correlacionar 
as diferentes posições. Enquanto que para a Supervisora I o sentimento de aquiescência é 
predominante pela mesma julgar uma ferramenta que a auxilia em seu trabalho de moni-
toramento, essa mesma ferramenta é motivo de resistência por parte da Analista II que é 
sujeita a esse monitoramento. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possuiu como questão mobilizadora a compreensão acerca da vigilância ele-
trônica no contexto organizacional da Distribuidora Brasil, focando-se na percepção dos 
colaboradores da empresa frente a cada ferramenta de vigilância identificada.

Tomando-se por base os discursos coletados via entrevistas, é possível identificar que os 
sentimentos emergentes com relação às ferramentas de vigilância eletrônica se mesclam 
com os quesitos de controle e clima organizacional, levando em consideração tanto os 
fatores físicos como de gestão. 
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É pertinente o pensamento de que a vigilância eletrônica pode descentralizar o poder exis-
tente visto seu caráter impessoal, de não mais necessitar uma clara existência física ao lado 
do vigiados.  Porém, dentre os colaboradores da empresa estudada é clara a identificação 
de que a maior preocupação dos mesmos se dá em vista de serem interceptados/adverti-
dos por seus superiores quando de posse de dados gerados pela tecnologia existente. 

Logo, há vigilância eletrônica, mas o monitoramento pessoal ainda é mais enraizado na 
visão dos usuários. Com isso, identificou-se que a pertinência do conceito de sociedade 
disciplinar é mais forte na organização do que o de sociedade de controle, pois, embora 
as ferramentas de vigilância tragam possibilidades de tornar o poder menos localizável, a 
cultura existente é de uma organização fortemente hierarquizada e com estrutura vertical 
no repasse de informações. 

Outro ponto recorrente na pesquisa realizada é de que embora o colaborador esteja em 
contato diariamente com determinada ferramenta de vigilância, o mesmo por vezes não a 
percebe ou a ignora para com essa finalidade, bem como, por vezes desconhece alguma 
ferramenta visto a inexistência de diálogo da empresa para com este colaborador sobre 
este aspecto. Tal fato se adequa diretamente ao estudo de Foucault no ponto que prega 
uma de suas máximas: o essencial é que ele (o vigiado) se veja como vigiando, embora 
sem necessariamente sê-lo efetivamente.

Com relação aos sentimentos associados à vigilância eletrônica observou-se na pesquisa 
os sentimentos de: aquiescência, resistência e indiferença. É válido citar, contudo, que, en-
globados nessas três esferas vários sentimentos emergem de forma expressiva nas narra-
tivas, tais como entendimento de necessidade, concordância com o método, raiva, stress, 
incomodo, discordância com o método, pressão, desconhecimento, entendimento de não 
necessidade, dentre outros.

Fato é que os discursos por vezes são controversos com relação ao quesito de autovigilân-
cia por parte dos sujeitos. Embora afirmem que não altera o comportamento em quaisquer 
locais da empresa, é notório que mediante o confronto do discurso com os demais é iden-
tificável a preocupação com as informações que são colhidas do mesmo enquanto parte de 
um sistema monitorado. 

Ainda é plausível de conclusão que o discurso dos gestores entrevistados estão de en-
contro com as justificativas de adoção da empresa para aquela determinada ferramenta 
de monitoramento. Já os entrevistados que não possuem cargo de gestão focando-se nas 
narrativas apenas na carga emocional acarretada por essa ou aquela ferramenta. Pode-se 
auferir dessa percepectiva que aqueles que não possuem poder para alteração de regras 
tendem a concordar com o que a empresa prega, de forma a ser “obediente” à hierarquia 
a qual está sujeito. 

Por fim, é possível se concluir que embora o contexto de globalização e dinamismo exis-
tente pregue a premissa de que as máquinas podem atuar em substituição ao homem, é 
verificável que segundo a percepção dos próprios sujeitos “homens”, a máquina serve 
como uma mera geradora de informação, e, o impacto maior acarretado em termos de 
monitoramento e vigilância ocorre quanto os dados coletados por determinada ferramenta 
tecnológica, ganham interpretação. 
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Resumo: Buscou-se com este artigo estudar os estabelecimentos de metas e indicadores no pro-
cesso de planejamento de uma universidade. O entendimento por parte da comunidade acadê-
mica a respeito de metas e de indicadores utilizados no processo de planejamento organizacional 
de suas atividades no estudo de caso, foi levantado através de uma amostra de 418 responden-
tes de um questionário com 21 questões. O questionário ficou disponível para a comunidade por 
três meses e meio para consulta e preenchimento na intranet. Inicialmente, obteve-se a percepção 
de visão de futuro e o que a comunidade percebe e acredita para os próximos cinco e dez anos 
da Instituição. Em um segundo momento, perguntas objetivas sobre a utilização de indicadores 
na Universidade foram feitas. Considera-se uma amostra representativa dos colaboradores da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), instituição federal de ensino superior de caráter 
público. Constatou-se uma visão otimista para o futuro da UNIFESP, levando-se em consideração 
o tempo projetado de cinco e dez anos. Encontrou-se certa dificuldade de entendimento e desco-
nhecimento dos conceitos de metas e indicadores como elementos do processo de planejamento 
por uma parcela significativa dos respondentes e também da implantação destes indicadores. A 
incorporação destes conceitos foi fundamental para a implantação, operacionalização, monitora-
mento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (2011-2015). Encontra-se na litera-
tura (OLIVEIRA, 1989; KAPLAN; NORTON, 2004) sobre planejamento a importância e necessi-
dade da fixação das metas e indicadores. No entanto, na prática do planejamento organizacional 
pela Universidade, isto não é utilizado ou pelo menos valorizado pela comunidade.  

Palavras-chave: Plano de Desenvolvimento Institucional. Metas. Indicadores. Ensino Superior. Ad-
ministração pública.

THE GOALS AND INDICATORS IN THE 
PLANNING PROCESS: CASE STUDY OF A PUBLIC 
UNIVERSITY, DISCUSSION AND ANALYSIS

Abstract: It was sought in this article to study the establishment of goals and indicators in the plan-
ning process of a university. The understanding by the academic community with regard to goals 
and indicators used in the organizational planning process of their activities in the case study 
arose a sample of 418 respondents from a questionnaire with 21 questions. The questionnaire was 
available to the community for three months and a half to consult and fi ll. Initially, it was obtained 
the perception of future vision and what the community perceives and believes for the next five 
and ten years concerning the University. At the following moment, objective questions about the 
use of indicators at the University were made. A representative sample of employees of Federal 
University of São Paulo (UNIFESP) was reached. It was found an optimistic vision for the future of 
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UNIFESP, taking into account the projected time of five and ten years. It was found some difficulty 
of understanding and a lack of knowledge about the concepts of goals and indicators as elements 
of the planning process by a significant proportion of respondents and also about the implementa-
tion of the indicators. The incorporation of these concepts was fundamental to the implementation, 
operation, monitoring and evaluation of the Institutional Development Plan (2011-2015). It lies in 
the literature (OLIVEIRA, 1989; KAPLAN; NORTON, 2004) about planning the importance and 
necessity of setting goals and indicators. However, in the practice of organizational planning by 
the University, this is not used or at least valued by the community.

Keywords: Institutional Development Plan. Goals. Indicators. Higher Education. Public Administration. 



135

1. INTRODUÇÃO
O estabelecimento da visão de futuro e da missão da Universidade são elementos cons-
titutivos do planejamento estratégico. Algumas correntes teóricas relatam estes concei-
tos como elementos importantes do processo (OLIVEIRA,1989; KAPLAN; NORTON, 2004; 
MINTZBERG, 2006; ANSOFF,1979; PORTER, 1996; HREBINIAK, 2006). A definição da mis-
são, da visão, dos valores e das crenças da UNIFESP é papel das lideranças e de constru-
ção coletiva pelos membros da comunidade acadêmica (PICCHIAI, 2008).

Os valores, objetivos e metas constantes no planejamento estratégico, têm origem nas cren-
ças e desejos da comunidade, fornecendo o direcionamento da instituição para o futuro. 

As decisões e as ações são a materialização da visão projetada para o futuro, de forma a 
contemplar objetivos e metas almejados. Já os indicadores medem o alinhamento entre o 
desejado e o concretizado no processo de execução do planejamento.

A Universidade é, por definição, um local de ensino e de produção de conhecimento. A 
participação, integração e especialização dos seus colaboradores são os princípios básicos 
de seu funcionamento e desenvolvimento. No aspecto gerencial, a fixação das metas e a 
elaboração dos indicadores aparecem para balizar e verificar se o que está sendo feito é 
coerente com a visão e missão estabelecidas para a Universidade.

A unidade de direção fortalece a instituição, permitindo que esta tenha diversidade de pen-
samento. A unidade de direção e a diversidade podem ser compatíveis; não é paradoxal 
pensar dessa forma, pois tem-se a possibilidade do diálogo e de abandonar o que se chama 
de situação dilemática entre diferentes interesses conflitantes, onde se tem paralisias das 
decisões e ações, para o que podemos chamar de situação dialética, em que os conflitos 
têm que ser enfrentados numa linha construtivista, onde prevaleça a discussão, aceitação 
e busca do avanço em contraposição à estagnação.

O foco desta pesquisa foi de análise dos aspectos das áreas organizacionais e gerenciais, 
que são considerados pela comunidade da UNIFESP, as áreas onde se encontram as maio-
res dificuldades de avanço e desenvolvimento institucional. Especificamente no contexto 
dessas áreas foram analisadas as metas e os indicadores conceituados e/ou utilizados. 

2. MODELO TEÓRICO
Trabalhou-se com modelo básico de planejamento, constante na literatura. Utilizaram-se 
os conceitos de estratégia, planejamento estratégico e executando-a como instrumento de 
análise, formulados por Mintzberg e Quinn (2001), Hrebiniak (2006) e Oliveira (1989).
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Utilizaram-se os conceitos de indicadores e metas, além disso, tratou-se do papel que cada 
setor deve desempenhar no processo de planejamento estratégico (PICCHIAI, 2008).  

Este artigo trata de uma parte da primeira etapa do trabalho em que foi realizada uma 
análise descritiva das informações e dados. Em uma segunda etapa, realizou-se estudos e 
análises estatísticas mais detalhados e aprofundados.

2.1. SUPOSIÇÕES DAS EXPECTATIVAS DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
No cenário da Universidade, diferentes atores agem cada qual com expectativas e papéis 
distintos. Acredita-se que os grupos participantes da pesquisa esperam da Universidade, 
dentre outras expectativas, as seguintes:

a) Os professores/pesquisadores procuram: desejo de maior participação na estru-
tura de poder da Universidade; crescimento e visibilidade profissional no meio 
acadêmico e; reconhecimento e legitimidade intelectual no meio acadêmico.

b) O Ministério da Educação, através do PDI, acredita que este reflete: política de 
quem está no governo e objetivos de curto prazo; política de estado e objeti-
vo de longo prazo; instrumento formal de planejamento das universidades e; 
cumprimento das regras estabelecidas pelo governo.

c) A reitoria da Universidade tem como desejo por meio do PDI: sistematizar 
informações estratégicas; ter um instrumento de gestão validado pela comu-
nidade; buscar professores com legitimidade acadêmica e/ou profissional na 
instituição, participando diretamente da gestão e; pactuação e institucionaliza-
ção do projeto político de gestão dos próximos cinco anos. 

d) Os funcionários buscam: satisfação como membros corporativos/profissionais; 
necessidade de crescimento profissional e satisfação das expectativas pessoais.

e) Os alunos esperam: escola em nível de excelência em pesquisa e ensino e 
apoio institucional às suas necessidades de aprendizagem. Princípios básicos 
da UNIFESP declarados: garantia da autonomia institucional; indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão; gestão democrática; pluralismo de idéias; 
caráter público e gratuito; garantia da qualidade; efetividade no cumprimento 
da função social de ensinar, pesquisar e praticar a extensão universitária.

3. MODELO ADOTADO: 
VISÃO, MISSÃO, VALORES, 
CRENÇAS, OBJETIVOS, 
METAS E INDICADORES
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Quadro 1: Planejamento Estratégico 

NÍVEL
ESTRATÉGICO

NÍVEL
TÁTICO

NÍVEL
ESTRATÉGICO

VALORES VISÃO CRENÇAS

MISSÃO

OBJETIVOS

ESTRATÉGIA

PLANOS
DE AÇÃO

PROCESSOS PROJETOS

METAS

TÁTICAS

DECISÕES E AÇÕES

RESULTADOS OBTIDOS

CONTROLE E AVALIAÇÃO

Definição dos seus
maiores objetivos

DIREÇÃO

GERÊNCIA

EXECUÇÃO

Fixação de metas

Desempenho
Feedback

Definição da
estratégia a ser
seguida pela
organização

Institucional

Departamental

Operacional

Elaboração de planos
de ação, desenho de
processos e projetos

Resultados e 
comparações
com padrões

Fonte: Do autor.

São importantes a coerência, a consistência e o alinhamento entre os três níveis organiza-
cionais (institucional, departamental e operacional), o sentido de unidade na estrutura de-
senhada e a geração de indicadores e parâmetros de gestão nos três níveis organizacionais.

O planejamento estratégico (PE) é definido pelas ações que identificam oportunidades e 
ameaças do ambiente em que a organização opera, visando observar as suas forças e as 
suas fraquezas. Além disso, contempla sua capacidade atual e potencial de atuação para 
que possa antecipar às necessidades e demandas da sociedade e sua legitimidade.

O PE é um processo que possibilita à direção estabelecer o rumo a ser seguido pela orga-
nização, sendo um conjunto deliberado e sistemático de tomada de decisões direcionado a 
um objetivo. Visa promover maior interação entre a organização e seu ambiente, envolven-
do todas as decisões que afetam a organização por um longo tempo. Normalmente, está 
cercado de incertezas por abranger períodos longos e fatos que ainda não ocorreram e, na 
essência, promove maior interação entre organização e seu ambiente, buscando aperfei-
çoar esta relação.

Considerando outros atores políticos do meio ambiente em que atua, o planejamento estra-
tégico deve ser conduzido pela alta administração da organização, envolvendo esta como 
um todo e buscando o efeito sinergético e seu caráter sistêmico. Na análise do ambiente 
futuro da organização, fornece bases para o planejamento tático/operacional e a sua disse-
minação corresponde à introjeção de mentalidade estratégica na organização. 

O PE também fornece opções de direcionamento definidas para a implantação de objeti-
vos, além de ser o conjunto de tomada de decisões, deliberadas e sistemáticas, que en-
volvem empreendimentos e que têm como objetivo afetar toda a organização por longos 
períodos de tempo.
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O planejamento estratégico possui três etapas: o desenvolvimento, a execução e o monito-
ramento. O desenvolvimento preocupa-se com a realização de estudos sobre cenários face 
às políticas da organização, trabalhando com os processos de simulação das atividades da 
Universidade. A execução deve estar relacionada ao controle dos planos operacionais e à 
sua estrutura. O monitoramento volta-se para aferição das condições reais, confrontado-as 
com o planejado, permitindo um feedback que reorienta a ação organizacional como um 
todo, focalizando o rumo certo para alcançar os objetivos pretendidos. 

No desenvolvimento do PE, a visão permite uma imagem da situação desejável, motivan-
do e inspirando todos os envolvidos. A missão é a razão de ser da organização e procura 
determinar o seu negócio, por qual motivo ela existe, ou ainda em que tipo de atividade ela 
deverá se concentrar no futuro.

Os objetivos correspondem àquilo que deve ser alcançado em um determinado período de 
tempo, para cumprir a missão organizacional. As metas quantificam os objetivos desejados 
a curto e longo prazos para as medidas financeiras e não financeiras.

As estratégias são ações e reações necessárias para condições imprevistas com o intuito 
de se alcançar os objetivos. As estratégias são os caminhos planejados para a utilização 
dos recursos, meios e oportunidades, visando atingir os objetivos propostos. Correspon-
dem ao que a organização decide fazer, considerando o ambiente, para atingir os objetivos, 
respeitando os princípios e visando cumprir a sua missão.

Os projetos, por sua vez, proporcionam a identificação e operacionalização das ativi-
dades a serem desenvolvidas, com o intuito de se alcançar os resultados esperados e 
enfocados pelo PE.

O desenvolvimento do PE exige envolvimento de todas as áreas, por se tratar de uma 
atividade demorada, que, por si só, demanda recursos consideráveis. Deve ser precedido 
de um rigoroso planejamento de suas etapas, com provimento dos recursos necessários 
para cada uma. 

Embora cada etapa tenha características próprias e específicas, é possível destacar, nesse 
momento, o maior problema com que os dirigentes se deparam, que é a execução do PE 
nas organizações: a falta de informações relevantes inviabiliza a organização no que diz 
respeito à identificação das variações das informações e dados, desvios e, conseqüen-
temente, das causas dos fatos, comprometendo o processo de análise de alternativas de 
ação e ajustes para cumprir a missão estabelecida.

O planejamento estratégico apresenta-se como ferramenta potencial que identifica os fato-
res críticos das ações e decisões, e permite agir sobre os mesmos para que a organização 
se legitime na sociedade. Sendo assim, é fundamental que se tenha uma estrutura sistema-
tizada de registro e divulgação das informações estratégicas, de forma ampla e consisten-
te, que permita ao dirigente monitorar constantemente os pontos fortes e fracos de todas 
as funções e áreas da organização. 

Os sistemas tradicionais de avaliação e controle dos resultados têm a tendência de en-
fatizar o resultado financeiro final e não têm a capacidade de mostrar problemas que 
podem comprometer a organização no futuro. As deficiências desses sistemas e os de-
safios que as empresas passaram a enfrentar na passagem para o século XXI criaram a 
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necessidade de sistemas de controle, que possam dar uma visão de conjunto das dife-
rentes dimensões de desempenho. 

Nesse sentido, a visão de conjunto deve mostrar não apenas os resultados finais, mas 
também os fatores que os produziram, integrando medidas financeiras e não financeiras 
de desempenho (MAXIMIANO, 2000).

Sink e Tuttle (1993, p. 147) concordam com Maximiano ao declararem que: “[...] a medi-
ção tende a ser encarada e usada de maneira muito limitada na maioria das organizações. 
Nossa percepção quanto ao exato papel da medição e a gama de suas aplicações é, sem 
dúvida, formada e dirigida pelos usos conhecidos no momento.”

Os objetivos são os resultados que a UNIFESP precisa alcançar no contexto do seu ambien-
te para cumprir sua missão, em um determinado prazo. É tudo aquilo que a UNIFESP pre-
tende conquistar com vista ao cumprimento de sua missão, sejam aspectos quantitativos 
e mensuráveis, como os qualitativos. Abrangendo um tempo maior que as metas, podem 
também existir, os objetivos permanentes, como, por exemplo, ensino de qualidade.

Com objetivos estratégicos considera-se onde se pretende chegar ou o que se pretende ob-
ter, normalmente relacionados a questões sobre as quais não se tem controle diretamente. 
Os objetivos refletem a missão organizacional e são importantes como auxílio na tomada 
de decisão e guias para aumentar a eficiência organizacional da UNIFESP.

As estratégias são os caminhos escolhidos pela organização para se chegar a seu objetivo. 
São as ações integradas que garantem o cumprimento da visão em longo prazo, levando ao 
cumprimento dos objetivos. Por exemplo: explorar portfólio de novos cursos. “Os proces-
sos de mudanças só são bem sucedidos quando se consegue equilibrar o pensar, o sentir, 
o querer” (MOGGI, 1996). A estratégia é também um processo equilibrado, como qualquer 
processo que exige mudanças. 

O planejamento tático constitui-se de decisões que abrangem as áreas funcionais da orga-
nização e são relativas às atividades do presente e do futuro próximo. Os empreendimentos 
envolvidos são mais limitados com prazos menores e em níveis de hierarquia mais baixos. 
Seu objetivo é o controle e a interação das operações da organização, alocação dos re-
cursos e tomada de decisões de nível intermediário. São as áreas funcionais da UNIFESP, 
finanças, engenharia, informática etc. 

Acompanhando o planejamento estratégico para descrever o nível tático, depara-se com a 
ideologia organizacional aplicada aos projetos, programas e planos de ação. Neste nível as 
idéias passam a ser materializadas e tem-se a alocação de recursos orçamentários, mate-
riais e humanos. Aqui se tem os limites do processo de planejamento. 

O planejamento tático é o conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões, en-
volvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, áreas menos amplas e 
níveis mais baixos da hierarquia organizacional, afetos às áreas funcionais da organização. 
Sua característica está relacionada às atividades presentes e àquelas situadas em futuro 
próximo; visa o controle e a integração das operações da organização; preocupa-se com a 
alocação atual de recursos, especialmente através do processo orçamentário; nível de de-
cisão intermediário; dimensão temporal inferior ao planejamento estratégico; abrangência: 
somente à área funcional.
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Os planos de ação são a materialização da estratégia. As estratégias ainda são bastantes 
vagas e, para atingi-las, são necessários planos os quais devem ser vistos como uma 
ferramenta organizacional. O plano de ação é o documento que contém um diagnóstico 
da situação; metas e objetivos a serem alcançados; meios, recursos e instrumentos dispo-
níveis; distribuição de autoridade e responsabilidade; forma de implantação; cronograma; 
follow-up (seguimento); sistemas de avaliação e controle.

Os projetos são ações especiais feitas em conjunto que tem resultados específicos a serem 
obtidos, é um conjunto de estudos específicos delimitados no tempo e no espaço, tendo 
em vista resultados pré-estabelecidos, objetivo claramente definido e de curto prazo. É 
composto de uma equipe integrada, como característica, dada à clara definição do objetivo. 
Constituem-se em um esforço temporário empreendido para criar um serviço ou produto 
único, possui começo, meio e fim.

Os processos são o conjunto de atividades que, juntas, transformam inputs (contribui-
ções) em produção ou produtos, agregando valor para satisfazer nossos stakeholders. 
São operações sequenciais em busca de uma finalidade concreta e objetiva, uma série de 
atividades que culminam num fim específico.

Compreende um conjunto de atividades, voltadas para uma finalidade definida e específica, 
rotinas desenvolvidas no espaço e no tempo. Clientelas a serem atendidas como resultado 
do processo, resultados obtidos ao final do processo e feedback como elo entre os resul-
tados e inputs do processo. Devemos formalizar os processos (ISO’s com exemplos de 
formalização de processos) e o fluxograma é um gráfico que representa o processo.

As metas significam parte dos objetivos a serem atingidos em curto prazo. Em geral são 
setorizadas, mensuráveis e devem ser monitoradas pelas chefias. Exemplo: atingir nota 6 
em um programa de doutorado que está no momento com nota 5.  

As metas são estabelecidas pelos gerentes, a partir de planos de negócios da organiza-
ção para defini-las, utilizamos o critério SMART: SPECIFIC: (específica) as metas devem 
ser claras, objetivas e detalhadas, evitando má interpretação; MEASURABLE: (mensurável) 
as metas devem possibilitar uma forma de medição; ACHIEVABLE: (realizável) as metas 
devem ser razoáveis e viáveis; RELEVANT: (relevantes) a meta deve ser relevante para o 
trabalho, devendo contribuir para a meta ou para a missão da unidade de trabalho; TIME-
-BASED: (com base no tempo) a meta deve incluir cronogramas específicos e prazos finais.

As táticas são as formas e os caminhos adotados, em obediência aos planos e projetos, 
para atingir as metas.

O planejamento operacional preocupa-se basicamente, com o como fazer e está voltado 
para a otimização de resultados, em nível de tarefas e operações e necessitando de uma 
maior certeza. Suas características são: caráter imediatista, foco no curto prazo; implan-
tação de rotinas; voltado para a eficiência, enquanto que a eficácia é problema dos níveis 
institucional e intermediário da organização.

As decisões e as ações correspondem às atitudes, comportamentos e processamentos 
direcionados ao cumprimento das estratégias, dos planos dos processos e dos projetos, 
obedecendo às táticas e que têm como referencial as metas.
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Os resultados são os produtos e serviços oferecidos efetivamente aos cidadãos e o desem-
penho obtido pela organização, que nós comparamos com as metas estabelecidas. Devem 
ser acompanhados e mensurados durante e ao final da execução do PE. Formação de in-
dicadores para se medir os resultados e desempenhos e comparação com os referenciais 
de excelência estabelecidas.

O feedback deve se estender pelos três níveis de planejamento da organização para que se 
tenha o controle e avaliação dos negócios construído a partir dos resultados almejados e 
comparando-os com os resultados obtidos. Tendo influência para recolocar a universidade 
nos rumos desejados. O que a organização alcançou comparado com suas metas pré-
-estabelecidas, nas organizações de grande porte, com diversos departamentos e setores, 
cada setor tem diferentes objetivos e metas a serem controlados e avaliados.

A área de produção acadêmica tem como meta a quantidade de produção e o aumento de 
produtividade dos cursos. A área administrativa tem objetivos, enquanto área de suporte 
em níveis de satisfação dos clientes internos e medidas de desempenho (tempos de res-
posta, tempos de solução, número de visitas para a solução do problema, etc.).

A importância da comunicação e integração em todo o processo e em cada área que garan-
te a coerência e a unidade dos níveis estratégico, tático e operacional da organização em 
busca do cumprimento dos seus objetivos (resultados).

Os parâmetros envolvem a relação desejável entre as variáveis. Já os indicadores re-
presentam um valor, uma informação que explica a relação entre variáveis em uma de-
terminada realidade. Através dos indicadores é possível realizar comparações com os 
parâmetros estabelecidos.

4. OS PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

Os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) de algumas Universidades federais 
(UFMG, UFRJ, UFRES, etc.) foram consultados. Segue abaixo suas características e meto-
dologias utilizadas, quando da elaboração do PDI da UNIFESP (PICCHIAI, 2008).

O documento PDI afirma que todas as ações realizadas no âmbito da UNIFESP devem ser 
pautadas por um objetivo comum: a geração de conhecimentos socialmente referenciados, 
ou seja, com base na sociedade e suas necessidades. A real autonomia da UNIFESP pode 
ser projetada por suas dimensões social e política, balizando justamente a sua capacidade 
em aplicar tais conhecimentos no atendimento à sociedade que a financia. 

Também defende que uma administração eficiente da Universidade parte do envolvimento 
da comunidade acadêmica e da valorização das instâncias de decisão no equacionamento 
dos problemas da Instituição. Dessa forma, a tomada de decisão a partir do coletivo ajuda 
a determinar, articular e comunicar os valores que guiarão as escolhas da Universidade. 



142

Ano 5, nº 2, fev./jul.2016 - ISSN 2236-8760

Além disso, são colocados no documento objetivos a serem cumpridos em um futuro de 
cinco anos, são eles: manter e fortalecer os órgãos executivos e operacionais já existentes 
na administração da UNIFESP; dar continuidade aos processos de capacitação de recursos 
humanos para educação, extensão e pesquisa, formulando e implementando políticas insti-
tucionais de avaliação, prospecção e desenvolvimento; promover a capacitação da máquina 
administrativa e dos funcionários técnico-administrativos, na forma de programas e cursos 
de gestão financeira e estratégica; aprofundar a participação universitária na formulação de 
políticas públicas de saúde e nas novas áreas de expansão universitária, nos níveis nacional 
e internacional; criar um Departamento de Planejamento Estratégico em consonância com 
as políticas de regulação das atividades universitárias e de administração do Estado: tem 
como objetivo planejar, acompanhar, avaliar e divulgar as atividades de desenvolvimento a 
médio e longo prazos.  O departamento de planejamento estratégico deve ser responsável 
por formular, implementar e avaliar, no âmbito da Universidade, os seguintes conjuntos 
de programas: planejamento estratégico e criação de ferramentas de política institucional; 
gerenciamento de projetos acadêmicos, programas colaborativos com o setor público, ór-
gãos internacionais e setor privado; avaliação institucional e dos impactos das atividades 
universitárias, definindo ex ante e avaliando ex post os resultados; gestão estratégica de 
recursos humanos e gestão do conhecimento; capacitação para a gestão administrativa 
e financeira, de modo que a instituição produza e aplique seus próprios instrumentos de 
estimação de recursos, score cards operacionais e análise de eficiência administrativa; for-
talecimento da base teórico-conceitual das atividades descritivas da instituição: identifica-
ção de objetivos políticos, caracterização das relações com o seu entorno, identificação da 
configuração institucional e utilização de recursos e descrição organizativa; comunicação 
com a sociedade: identificação e divulgação, por diferentes meios de comunicação dos 
produtos científicos e tecnológicos; gerenciamento dos relatórios institucionais e identifi-
cação e proteção de inovações tecnológicas e da propriedade intelectual.

5. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção dos gestores, professores, pesquisado-
res, funcionários e alunos sobre a visão de futuro da UNIFESP, a constituição de seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a relação destes com os trabalhos e atividades 
realizados pelos profissionais da Universidade, com base no estabelecimento de metas e 
indicadores. O segundo objetivo foi o de verificar o entendimento dos conceitos do PDI, 
das metas e dos indicadores sobre as atividades realizadas na Universidade pelos profis-
sionais da mesma.

6. MÉTODO
Caracteriza-se como um estudo de caso com análise qualitativa/quantitativa e exploratória 
das informações, visando compreender como os colaboradores e alunos de uma Universi-
dade percebem o futuro desta. Verificou-se o entendimento destes em relação aos concei-
tos de visão, missão, objetivos, metas e indicadores da Instituição. As informações foram 
obtidas por meio da aplicação de questionário com 21 perguntas, sendo ele validado e co-
locado à disposição da comunidade para ser respondido durante três meses e 15 dias, via 
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intranet. Foi feita uma ampla divulgação do trabalho, obtendo, assim, uma amostra de 418 
respondentes.  Destes, 184 são alunos de graduação e pós-graduação, os quais responde-
ram somente 14 questões, pois as demais não tratavam de assuntos que convergem com 
as suas atividades acadêmicas. A observação direta e documental também foi analisada 
pelo pesquisador.

Como afirmam Morgan e Smirich (1980), as pesquisas qualitativas visam aprofundar os 
conhecimentos sobre determinado assunto, enfatizando a importância de compreender os 
processos nos quais as pessoas criam a realidade. Richardson (1989) coloca que a abor-
dagem qualitativa permite analisar aspectos subjetivos como: percepções, compreensão 
do contexto do fato, significados compartilhados e dinâmica de intenções.  

A análise qualitativa ocorreu com base nas informações colhidas nas respostas das 21 
questões, e na literatura do PDI da UNIFESP, além da convivência como participante na 
montagem do PDI de 2011 a 2014.

A partir da tabulação dos dados, montaram-se tabelas, gráficos e quadros obtidos pelo ques-
tionário aplicado via intranet. Inicialmente, realizou-se uma análise quantitativa e descritiva 
para, depois, fazer uma análise qualitativa das informações, por meio da qual foram interpre-
tadas as informações e dados levantados através do modelo teórico descrito neste trabalho.

Este artigo fixou-se nas perguntas e respostas relativas às metas e indicadores do Plano de 
Desenvolvimento Institucional.

7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
DOS DADOS

As análises a seguir compreendem as questões destinadas exclusivamente aos colaborado-
res da Universidade.  Primeira pergunta, “Quais são os objetivos e metas de seu setor/ área 
ou departamento”, e a segunda pergunta, “Quais os parâmetros e indicadores que você utiliza 
no seu setor/área/departamento para monitorar suas atividades profissionais e os resultados 
de seu trabalho”, ambas as perguntas foram destinadas aos colaboradores da instituição. 

Gráfi co 1: Percentual das respostas dos colaboradores em relação aos objetivos e metas do setor/área/
departamento.

Em branco

74% (174)

15% (35)

6% (13)
4% (10) 1% (2)

n=234

Metas e objetivos específicos

Ensino, pesquisa, extensão e assistência

Não souberam responder

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010.
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É possível notar que um grande número de pessoas (174) não respondeu à questão. 
Refletindo o possível desconhecimento, sobre o assunto, ou sua pouca importância. A 
partir do Gráfico I, nota-se a dificuldade de fixação das metas, dada também a uma falta de 
cultura organizacional e gerencial de sua operacionalização. 

Gráfi co 2: Análise de cargo dos colaboradores que responderam que possuem metas e objetivos específi-
cos em seu setor/área ou departamento. 

Técnico administrativo

74% (26)

17% (6)

6% (2)
3% (1)

n=35

outros

Docente

Pesquisador

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010. 

Dentre os colaboradores que responderam que seu setor/área ou departamento possuem 
metas e objetivos específicos, a maior parte é composta por técnicos administrativos 
(74%). Dessa forma, reforça a suposição da cultura organizacional e gerencial, já que estes 
profissionais trabalham as rotinas do dia a dia.

Dos entrevistados, 13 colaboradores afirmaram que o ensino, pesquisa e extensão e as-
sistência são os objetivos e metas de seu setor/área ou departamento, sendo estes, 54% 
técnicos de administração e 46% docentes da universidade.

Dez pessoas não souberam responder quais são os objetivos e metas do seu setor/
área/departamento, sendo estes, 60% técnicos administrativos, 30% docentes e 10% 
outros colaboradores. Dois colaboradores não entenderam a pergunta, um docente e 
um técnico administrativo. 

Tabela 1: Distribuição dos tipos de resposta em relação à questão:
objetivos e metas do setor/área/departamento. 

Tipos de Respostas n %

Em branco 174 74,4

Não sabe responder 10 4,3

Excelência em atendimento 7 3,0

Ensino 4 1,7

Ensino, pesquisa e extensão 3 1,3
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Atendimento ao paciente 2 0,9

Ensino e pesquisa, formação de docentes e pesquisadores bem qualificados 2 0,9

Reestruturação / Política de Manutenção de instalações físicas 2 0,9

Melhorar a qualidade 2 0,9

Ensino e pesquisa 2 0,9

Ensino, Assistência e Consolidação 1 0,4

Otimizar todos os processos administrativos e de recursos humanos 1 0,4

Adquirir novos equipamentos 1 0,4

Resolver com rapidez os problemas de saúde 1 0,4

Reconhecimento do MEC 1 0,4

Promover o controle e a execução financeira da Universidade Federal de São Paulo 1 0,4

Formação de profissionais qualificados 1 0,4

Já explicitado 1 0,4

Fortalecimento da Marca Unifesp 1 0,4

Assistência e pesquisa 1 0,4

Atuar como ponto único de contato entre o Usuário e o Gerenciamento de Serviços 
de TI

1 0,4

Programa de pós-graduação aprovado 1 0,4

Montar o banco de dados e criar os indicadores 1 0,4

Divulgar a Biblioteca Virtual da UNIFESP 1 0,4

Ensino, pesquisa e assistência 1 0,4

Estabelecidas em detrimento das metas da diretoria do HSP alem das que se 
relacionam somente a enfermagem

1 0,4

Importar e exportar do modo eficaz 1 0,4

Diversas 1 0,4

Dignidade do cliente 1 0,4

Antecipar-se a acontecimentos para melhorar o fluxo dos serviços. 1 0,4

Aprimorar os aspectos relacionados tanto à docência quanto à pesquisa. 1 0,4

Autonomia 1 0,4

Conseguir solucionar o problema dos resíduos na universidade e implementar 
programas de treinamento, cursos e conscientização ambiental

1 0,4

Corrigir as eventuais deficiências nos contratos e convênios da instituição, além de 
efetuar um melhor gerenciamento deles e dos imóveis

1 0,4

Consolidação 1 0,4

Criar uma linha de planejamento que interligue todos os departamentos e oferecer 
ferramentas de apoio ao planejamento

1 0,4

Total 234 100

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010
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Os objetivos do departamento são identificados, mas não de uma forma clara. Fica evidente 
o desconhecimento das metas ou que elas não estão claramente definidas (especificadas) 
ou não declaradas. Não se tem a fixação das metas, sendo assim, uma das considerações 
da pesquisa é o não se trabalhar com metas na UNIFESP.

Uma das respostas encontradas, que condiz com o que se entende por objetivos do setor/
área/departamento, mas que não fixa as metas é “criar uma linha de planejamento que 
interligue todos os departamentos e oferecer ferramentas de apoio ao planejamento”. 

Gráfi co 3: Percentual das respostas dos colaboradores em relação aos parâmetros e indicadores utilizados 
no setor/área/departamento para monitorar as atividades profissionais e resultados do trabalho. 

76% (177)

14% (33)

3% (8)

3% (1) 3% (6) 1% (2)

n=234

Em branco

Indicadores específicos

Não conformidade
de indicadores

Mais ou menos

Não há indicadores

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010

Dentre os colaboradores que responderam que são indicadores específicos que monitoram 
as atividades profissionais e resultados do trabalho em seu setor/área ou departamento, a 
maior participação foram os técnicos administrativos 74% (24), Gráfico IV.

Gráfi co 4: Percentual dos colaboradores que responderam em relação às metas e objetivos específicos.

73% (24)
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9% (3)
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Técnico administrativo

Docente

Outros

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010
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Tabela 2: Distribuição dos tipos de resposta em relação aos parâmetros e indicadores utilizados no setor/
área/departamento. 

Tipos de Respostas n %

Em branco 177 75,6

Feedback 8 3,4

Indicadores de qualidade da assistência (satisfação) 7 3,0

Não há 6 2,6

Desempenho acadêmico dos estudantes, Publicações dos trabalhos de investigação científica em 
periódicos de circulação internacional, submetidos a julgamento de especialistas nos assuntos 
abordados; Obtenção de recursos de agências de fomento.

3 1,3

Lista de prioridades 3 1,3

Produtividade (entrega do trabalho no prazo estipulado) 3 1,3

Planejamento 3 1,3

Não souberam responder 2 0,9

Avaliação periódica e aprovação por professores e coordenadoria 2 0,9

Eu mesmo defino meus indicadores e parâmetros (próprio julgamento) 2 0,9

Busca constante de informações referentes à nossa área de atuação, a realização de cursos de 
capacitação, gerenciamento de pessoas, o controle do cumprimento das metas anuais e o bom 
desempenho de todo o grupo.

1 0,4

Disponibilidade de atender os serviços solicitados e eficiência em manter o Estoque atualizado e 
padronizado

1 0,4

Pesquisa tem parâmetros internacionais estabelecidos, enquanto, no ensino, precisa ser definido 1 0,4

Assiduidade 1 0,4

Tempo de entrada de um pedido de importação até a data em que damos as instruções de embarque e 
data de chegada do equipamento no país e de entrega ao requisitante

1 0,4

Balanced Scorecard 1 0,4

Indicadores de área utilizada e de gastos de imóveis 1 0,4

Indicadores estatísticos 1 0,4

Total 234 100

Fonte: Pesquisa UNIFESP – Visão de Futuro – 2010

A maioria dos que afirmaram que trabalham com indicadores e parâmetros para monitorar 
suas atividades profissionais e resultados do trabalho, ofereceu poucos exemplos concre-
tos disso na área de gestão. Nas áreas acadêmicas, já temos um padrão para o ensino de 
pós-graduação, pesquisa e publicações, que é o sistema CAPES/Lattes.

Uma resposta objetiva para a área acadêmica é “número de publicações e impacto de revistas”.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se a dificuldade de entendimento conceitual de estratégia e de sua aplicação no 
trabalho e atividades do setor pela grande quantidade de respostas em branco (aproxima-
damente 58,12%).

Alguns respondentes confundem a identificação da estratégia com o objetivo do setor. 
Sabe-se que são elementos diferentes que fazem interface e se completam: a) estratégias 
são caminhos, ações e decisões para atingir os objetivos e b) objetivo é aquilo que se 
pretende atingir.

Alguns setores especificam claramente qual é sua estratégia de atuação, mas existem as 
críticas ao departamento/setor: falta de estratégia por parte do departamento; falta de or-
ganização, foco e direção precisa; gestão do dia-dia e o urgente são valorizados e não 
importante aparecem nas respostas.

Foram encontrados poucos exemplos, na área de gestão, de indicadores e parâmetros 
objetivos para mensuração do resultado do trabalho e monitoramento das atividades 
profissionais. Pode-se concluir que se trabalha pouco com metas e indicadores em 
gestão na UNIFESP. 

Com o processo de crescimento da Universidade, trabalhar com metas e indicadores é uma 
alternativa viável e necessária para a obtenção de consensos e base de informação para 
pactuação dos diversos interesses.

As limitações deste trabalho encontram-se na impossibilidade das organizações e do estu-
do de outros conceitos presentes no planejamento estratégico.
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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 es-
querda 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 
pretende 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.

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.
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Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e 
procedimentos de inferência para solucionar problemas que são suficientemen-
te difíceis para requerer um significante grau de conhecimento humano na sua 
solução”.

 Com omissão no fi nal da citação:

Ex.:  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 [...].

Com omissão no meio da citação:

Ex.: [...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racio-
nal. E é menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convic-
ção 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 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada 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 fi-
sicamente e a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da 
organização (MILGROM; ROBERTS 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 entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações devem seguir os 
seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto. Deve ficar posicio-
nado acima da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.
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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.

ENDEREÇO DA REVISTA
O e-mail para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos 
para a revista.
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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.




