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EDITORIAL

Chegamos a nova edição da revista Connexio. Este número conta com oito artigos que vi-
sam oferecer para a comunidade acadêmica estudos com qualidade. A revista proporciona 
ao leitor materiais selecionados que permeiam as melhores práticas acadêmicas. 

Estratégia, Consumo e Economia são algumas das temáticas exploradas. Na revista cons-
tam os seguintes artigos de acordo com a ordem abaixo:

1 – SISTEMA DE RELAÇÕES DE PRODUTORES DE TILÁPIA À LUZ DA TEORIA 
VISIONÁRIA DE FILION.

2 – CONSTRUÇÃO DO VALOR SIMBÓLICO DA MARCA A PARTIR DO RELACIO-
NAMENTO ENTRE USUÁRIOS DO UBUNTU.

3 – ESTRATÉGIA POLÍTICA DA FIRMA X PAPEL REGULADOR DO ESTADO: UMA ANÁ-
LISE SOBRE O EFEITO NAS OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO NO BRASIL

4 – CULTURA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES: PERCEP-
ÇÃO DE LÍDERES E LIDERADOS. 

5 – O COMPOSTO DE MARKETING E O COMPORTAMENTO DE COMPRA DOS 
CONSUMIDORES DE ORQUÍDEAS NO LITORAL DO PARANÁ.

6 – O COMPORTAMENTO DE CONSUMO SUSTENTÁVEL DOS UNIVERSITÁRIOS: 
DISCURSOS E PRÁTICAS.

7 – IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
DE SUPERMERCADOS. 

8 – PROPOSTA DE MÉTODO PARA CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DAS EMPRESAS. 

Agradecemos a colaboração de todos os envolvidos no processo de publicação. 

Desejamos excelentes momentos de leitura e aguardamos novos materiais para próximas edições!

Laís Barreto, Ana Tázia Cardoso e Anthonieta Mafra.
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RESUMO: A atividade empreendedora de agronegócios é uma das principais vias de crescimento 
econômico no Brasil. O objetivo desta pesquisa é verificar o sistema de relações dos criadores de 
Tilápia, nos estados do Piauí e do Ceará, com relação à Teoria Visionária de Filion (1991). Trata-
-se de um estudo de caso com piscicultores da Tilápia nas cidades de Parnaíba-PI e Nova 
Jaguaribara-Ce, usando entrevistas para análise de conteúdo. Praticamente em todos os níveis 
(da família, das relações internas e externas) os entrevistados demonstraram que laços familia-
res facilitam os negócios. As visões dos negócios dos criadores de Tilápia reforçam o sentido de 
grupo familiar, sendo que os relacionamentos dos empresários destas empresas para com seus 
empreendimentos necessitam do aprimoramento de técnicas de gestão.

Palavras-chave: Tilápia. Teoria Visionária. Filion. Empreendedor.

THE RELATIONSHIP SYSTEM OF PRODUCERS OF TILÁPIA 
IN THE LIGHT OF FILION VISIONARY THEORY 

ABSTRACT: The entrepreneurial activity of agribusiness is one of the main routes of economic 
growth in Brazil. The objective of this research is to verify the relationship system of Tilapia bre-
eders, in the states of Piauí and Ceará, in relation to the Visionary Theory of Filion (1991). This 
is a case study with Tilápia fish farmers in the cities of Parnaíba-PI and Nova Jaguaribara-Ce, 
using interviews for content analysis. Practically at all levels (family, internal and external relations) 
respondents demonstrated that family ties facilitate business. The visions of businesses of Tilapia 
creators reinforce the sense of family group, being that the relationships of the entrepreneurs of 
these companies towards their enterprises need the improvement of management techniques.

Key words: Tilapia. Visionary Theory. Filion. Entrepreneur.
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1. INTRODUÇÃO
O tema empreendedorismo tem sido estudado no Brasil e no mundo. Apesar de ser relati-
vamente novo, já é vasta a literatura sobre o assunto. No Brasil, especificamente, existe um 
direcionamento no sentido de não só incentivar financeiramente o surgimento de negócios, 
mas também de criar uma mentalidade empresarial empreendedora.

O empreendedor tem sido caracterizado por ser um empresário com uma liderança visio-
nária e uma estreita ligação com seus colaboradores e pouca formalização escrita de suas 
estratégias de negócios (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). A economia capita-
lista tem na inovação um de seus principais mecanismos de funcionamento. Os empreen-
dedores devem enfrentar incerteza e não riscos, de acordo com o dinamismo do mercado 
(ALVAREZ; 2005; CAMPANÁRIO, 2008).

No sentido específico da questão da inovação, esta acompanha ciclos específicos da eco-
nomia, quebrando paradigmas (SCHUMPETER, 1988). “O empreendedor é apresentado 
em estudos orientados pela ideologia neoliberal como um inovador em busca de novas 
oportunidades, novos produtos, processos, formatos organizacionais, insumos, matérias-
-primas etc” (NOVAES; GIL, 2009, p. 149). Os estudos schumpeterianos, todavia, são mais 
voltados para os aspectos econômico e tecnológico. 

Avaliar o sistema de relações dos agronegócios na área de Tilapicultura, com ênfase no 
estudo das visões empreendedoras, possibilitará um melhor desenvolvimento das empre-
sas de criação de tilápias. Visando estimular a capacidade de criação de novos empreendi-
mentos e a capacitação técnica que garanta a qualidade indispensável à competitividade do 
mercado, alavancando o desenvolvimento dos agronegócios no Estado do Ceará e do Piauí. 
No entanto, surge uma indagação: quais são as visões e relações de produtores de Tilápia 
do Piauí e do Ceará de acordo com a Teoria Visionária de Filion (1991)?

O presente trabalho tem como objetivo principal verificar o sistema de relações dos cria-
dores de Tilápia, nos estados do Piauí e do Ceará, com relação à Teoria Visionária de Filion 
(1991). Tendo os seguintes objetivos específicos: identificar as visões de negócios dos 
criadores de Tilápia; verificar a importância dos relacionamentos dos empresários destas 
empresas para os seus empreendimentos. 

O estudo é necessário, pois tem a perspectiva de estimular a capacidade de criação de em-
preendimentos em piscicultura e a capacitação técnica que garanta a qualidade indispensá-
vel à competitividade do mercado de negócios com Tilápias, alavancando o desenvolvimen-
to dos agronegócios no Estado do Ceará e do Piauí; contribuir para o processo estratégico 
dessas empresas, à medida que leva a uma reflexão sobre seus sistemas de relações.

Trata-se de um estudo de caso baseado na Teoria Visionária de Filion (1991). O item 1 
pretende fornecer conceitos básicos, discutindo as diversas maneiras de se pensar o pro-
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cesso empreendedor. O item 2 traz a perspectiva da visão e o sistema de relações do 
empreendedor. O item 3 apresenta estudos sobre a pesca artesanal. No item 4, segue a 
metodologia da pesquisa e o item 5 analisa e interpreta os resultados da pesquisa de cam-
po, após o que vêm as conclusões deste trabalho. 

2. O PROCESSO EMPREENDEDOR
A figura do empreendedor vem aparecendo em diversas discussões teóricas nos últimos 
anos, mais amiúde nos estudos sobre planejamento e estratégia empresariais. É, então, 
necessária uma prévia reflexão sobre quem são os empreendedores. Aqueles que criam e 
inovam dentro da empresa objetivando lucros são os intrapreneurs1, já os entrepreneurs2 
são os empreendedores que agem como os intrapreneurs, só que em sua própria empresa 
(PINCHOT III, 1989, p. 26-47). 

Os intrapreneurs, na busca de estabelecerem novos produtos, processos e serviços, aca-
bam por inovar ao integrar técnica e marketing, colaborando, portanto, na estratégia da 
empresa e na obtenção de lucros. Em geral, os entrepreneurs não têm como motivação 
principal a obtenção de riqueza, mas para eles a motivação primordial é realização pessoal. 
Pinchot III (1989, p. 26) anota: “Os intrapreneurs, assim como os entrepreneurs, não são 
necessariamente inventores de novos produtos ou serviços. Sua contribuição está em to-
mar novas ideias ou mesmo protótipos e transformá-los em realidades lucrativas.”

A ideia de executivo estadista (Oliveira, 1991) é muito semelhante à de Pinchot III (1989, 
p. 26-47). Oliveira (1991, p. 295) assinala: “Um empreendedor ou entrepreneur é aquele 
que inicia um novo negócio por conta própria. Um intrapreneur vive um processo seme-
lhante, mas dentro de uma empresa”. A inovação é algo inato ao executivo estadista, que 
não teme riscos ou barreiras para transformar suas ideias em lucro, sendo uma questão de 
comportamento e não traço de personalidade. O espírito empreendedor é algo pertencente 
ao indivíduo ou a uma instituição e não um traço de personalidade (DRUCKER, 1998).

As semelhanças entre aqueles dois tipos de empreendedor estão nos seguintes aspectos: 
desejo por autonomia, autoconfiança, coragem para enfrentar riscos médios e trabalhar 
com determinação. A diferença é basicamente uma só: os entrepreneurs não gostam de 
trabalhar para terceiros. Ainda Oliveira (1991, p. 295) destaca: “Entrepreneurship é a ca-
pacidade de fazer um empreendimento decolar do zero, de operacionalizar novas ideias e 
fazê-las bem sucedidas”.

A organização empreendedora é centrada na figura do executivo principal, a quem são 
conferidos amplos poderes e que, em geral, o empreendedor tem o negócio da empresa na 
“mente”, “uma visão”, sem haver um plano formal esquematizado da organização (MINT-
ZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 105).

Os líderes formados na Era da Inovação serão diferentes dos tradicionais gerentes, mui-
tas vezes mais voltados para talentos analíticos. A coragem, a intuição e a capacidade de 
delegar confiança com prudência resultarão em um maior número de intrapreneurs nas 
organizações (PINCHOT III, 1989).

Conforme Degen (1989), há alguns fatores limitantes ao aparecimento de empreendedo-
res: a imagem social que um bom emprego possa proporcionar pode ser um fator que iniba 
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o início de um empreendimento, em razão do conforto e do status que ele proporcione ao 
empregado. 

Enquanto isso, a disposição para assumir riscos deve ser encarada como uma das caracte-
rísticas essenciais no caráter do empreendedor, porém todos os homens de negócios que-
rem assumir riscos em um novo empreendimento. Já o capital social, que é formado pela 
nossa herança educacional, religiosa e familiar, pode influenciar na nossa intelectualidade, 
consequentemente, inibindo o espírito empreendedor que há dentro de nós. Para Casado, 
Siluk e Zampieri (2012, p. 643), no entanto, “O empreendedorismo e a inovação têm-se 
destacado como uns dos temas emergentes, constituindo-se em importantes instrumentos 
na busca de soluções para os problemas sociais, para a geração de trabalho e renda, e na 
busca de um desenvolvimento sustentável”.

Cumpre, conforme Degen (1989), primordialmente analisar alguns motivos que levam as 
pessoas, com potenciais para serem empreendedores, a não se tornarem efetivamente 
empreendedores externos. Talvez muitos dos gerentes das empresas ajam como verdadei-
ros empreendedores internos, porém, para o autor (1989), esses não o são, porque são 
inibidos pela imagem social e a segurança financeira que esses empregos oferecem, ou 
ainda pelo capital social herdado. 

Essa ideia conflita diretamente com a opinião de Pinchot III (1989) e Oliveira (1991), os 
quais entendem que o sujeito para ser empreendedor não necessariamente tem que sair da 
empresa para fundar outra, mas pode ser empreendedor na própria empresa onde traba-
lha. Pinchot III (1989) faz uma comparação entre os gerentes tradicionais, entrepreneurs 
tradicionais e intrapreneurs, quanto às decisões, relacionamento com os outros, nível de 
instrução e risco conforme o Quadro 1.

Quadro 1: Gerentes tradicionais, entrepreneurs tradicionais e intrapreneurs.

  Gerentes Tradicionais Entrepreneurs 
Tradicionais Intrapreneurs

Decisões
Concorda com aqueles no 
poder; adia decisões até 
sentir o que o chefe quer.

Segue sua visão particular.

Decisivo, orientado para a 
ação.

Quer que os outros 
concordem com sua 
visão; algo mais 
paciente e disposto a 
compromissos que o 
entrepreuner, mas ainda 
um executor.

Relacionamento com 
os outros

Hierarquia como 
relacionamento básico.

Transações e acordos como 
relacionamento básico.

Transações dentro da 
hierarquia.

Nível de Instrução Alto

Menor em estudos antigos. 

Alguns graduados, mas 
nenhum Ph.D. nos mais 
recentes.

Com freqüência alto, em 
particular em campos 
técnicos, às vezes não.

Risco  Cuidadoso

Gosta de riscos moderados;

Investe pesado, mas espera 
ter sucesso. 

Gosta de riscos 
moderados. Em geral, 
não teme ser demitido, vê 
pouco risco pessoal.

Fonte: Pinchot III (1989, p. 45-47).
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Para Schumpeter (1988, p. 54-56) uma pessoa que sonha ou deseja criar empresas, bem 
como participa da fundação dessas e que pratica a inovação, tem o caráter do empresário 
que realiza novas combinações, mas que o perde, assim que tiver montado o seu negócio e 
começar a dirigi-lo. Pode ser um dos empregados na liderança de uma empresa, como ge-
rentes ou membros da diretoria, ou mesmo um homem de negócios independente, como 
um financista. E pode ser um capitalista, especialmente em firmas pequenas. Esse desin-
teresse, após a criação do negócio, em dirigi-lo também foi observado nos intrapreneurs 
por Pinchot III (1989, p. 26). 

Schumpeter (1988) associou a “empresariedade” ao desenvolvimento econômico e mos-
trou como as ações inovadoras podem introduzir descontinuidades cíclicas na economia. 
Os papéis centrais do empreendedor passaram, então, a fixar-se em três bases: a inovação, 
a assunção de riscos e a permanente exposição da economia aos estados de desequilíbrio, 
rompendo-se a cada momento paradigmas que se encontravam estabelecidos.

No que diz respeito às razões indicadas para criar a empresa, as pesquisas em empreen-
dedorismo por vezes separam a motivação principal para criar um novo negócio entre “por 
oportunidade” ou “por necessidade”, ou, em outras palavras, voluntários e involuntários 
(FILION, 2000).

No empreendedorismo por oportunidade, o empreendedor percebe que algum negócio 
pode ser atrativo para investir e melhorar sua condição empresarial, e este empreendimen-
to pode partir de um negócio já realizado pelo mesmo e faz desta oportunidade um novo 
empreendimento.

Abrindo um empreendimento por necessidade o empreendedor partirá para o desenvol-
vimento de um negócio antes não vivenciado por ele. Dentre algumas motivações para o 
início de um empreendimento está a necessidade de subsistência, a perca de um emprego 
anterior, o simples desejo de ser seu próprio patrão, etc. Quer seja por oportunidade ou 
necessidade os empreendedores precisam de informações, habilidades e recursos para 
implementar seu negócio.

Desta feita, existe a compreensão de que para ser um empreendedor é necessário reunir 
algumas características primordiais como criatividade, iniciativa, conhecimento do negó-
cio, capacidade para assumir riscos, possuir flexibilidade para novas experiências empre-
sariais, ter autoconfiança, ser otimista e automotivado (TIMMONS, 1990).

A teoria visionária de Filion (1994) ajuda a entender como se forma a visão da empresa 
e quais são as características e habilidades da personalidade dos empreendedores que a 
sustentam. Essa teoria funciona como uma luz para desvendar os caminhos existenciais 
percorridos pelo empreendedor. A importância do modelo decorre do fato de que ele se 
preocupa com o sistema de atividades envolvidas em criação de empresas, elucidando 
como o empreendedor desenvolve seu trabalho.

A teoria visionária de Filion, segundo Dolabela (1999), contribui para a compreensão de 
como se forma uma ideia de empresa e quais elementos que a sustentam, para Filion 
(1997, p. 17), o empreendedor é:

Uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos 
e que mantém um alto nível de consciência do ambiente em que vive usando-a 
para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que continua a 
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aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar decisões 
moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempe-
nhar um papel empreendedor.

Desta forma, se a construção de uma visão é fundamental à tarefa do empreendedor, no 
intuito de conhecer sistematicamente e eventualmente ser capaz de reproduzir ou antever 
esse particular aspecto do processo de desenvolvimento empreendedor, torna-se impor-
tante apresentar situações concretas em que tal construção ocorreu e como o processo foi 
conduzido (FILION et al., 2000).

3. A VISÃO E O SISTEMA 
DE RELAÇÕES

De acordo com Granovetter  (2007, p. 1), “uma das questões clássicas da teoria social é 
como os comportamentos e as  instituições são afetados pelas relações sociais”. No que 
se refere ao empreendedorismo, aqui também considerado como fenômeno social, as re-
lações sociais são importantes tanto para o processo de empreender (HISRICH E PETERS, 
2004) quanto para a construção da visão do empreendedor (FILION, 1991). 

Em outras palavras, no processo de criação de negócios, para Vasconcelos (2005, p. 145-
146), com base nos autores Birley (1986), Aldrich e Zimmer (1986), Araújo, Bowey e Eas-
ton (1998) e Johannisson (1998), “os indivíduos mobilizam sua rede de relações pessoais 
para obter recursos (físicos, informação, suporte emocional, capital, contatos de negócios 
etc.) e transformar visões e planos de negócio em realidade”. 

Segundo Hisrich e Peters (2004), o processo de iniciar uma firma envolve quatro fases 
distintas, a saber: a identificação e avaliação de uma oportunidade; o desenvolvimento de 
um plano de negócio; a determinação dos recursos necessários e a administração da nova 
empresa. E, para os mesmos autores, em todas estas fases o empreendedor necessita de 
apoio e aconselhamento.

No entanto, 

[esse] sistema de apoio talvez seja mais importante durante a fase inicial, pois 
provê informações, conselhos e orientações sobre vários assuntos, como estru-
tura organizacional, obtenção de recursos financeiros necessários, marketing e 
segmentos de mercado. Como o empreendedorismo desempenha um papel que 
faz parte de um contexto social, é importante que o empreendedor estabeleça 
conexões com esses recursos de apoio logo no início do processo de formação 
do novo empreendimento (HISRICH; PETERS, 2004, p. 83).

Assim, para Vasconcelos (2005, p. 143-144), citando autores como Johannisson (1998); 
Barnir e Smith (2002), “esses contatos têm como objetivo não só obter os recursos eco-
nômicos para iniciar o negócio, como também buscar apoio para a ideia do negócio, con-
selhos e informações e suporte social e emocional para a constituição da empresa”. Isso 
mostra a importância da rede de contatos para o empreendedor.
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Em se tratando do desempenho do sistema, para Hisrich e Peters (2004), a eficácia da 
relação, na maioria das vezes informalmente constituída, entre o empreendedor e outro 
indivíduo da rede, está sujeita com frequência ao nível e a reciprocidade desse relaciona-
mento. Desta forma,

Quanto mais frequente, profundo e mutuamente benéfico for o relacionamento, 
mais forte e mais durável será a rede entre o empreendedor e outros indivíduos. 
Embora a maioria das relações não seja formalmente organizada, uma rede in-
formal para o apoio moral e profissional ainda beneficia muito o empreendedor 
(HISRICH; PETERS, 2004, p. 83).

Por outro lado, dos fatores sistema de relações, liderança, energia e percepções 
individuais (weltanschauung) necessários à construção da visão do empreende-
dor, Filion destaca o sistema de relações como sendo o mais relevante a esta fi -
nalidade. “O principal fator de suporte tanto da criação como do desenvolvimento 
da visão é, aparentemente, o sistema de relações do empreendedor” (FILION, 
1991, p. 63).

Isso ocorre porque a rede de relações interpessoais do empreendedor contribui para a de-
finição da área que atuará, para obter informações e conhecimentos sobre a oportunidade 
que vislumbra e para estabelecimento de parcerias necessárias à realização de sua visão. 
Além disso,

A dinâmica das relações interpessoais está intimamente relacionada com o de-
senvolvimento e a realização de visões e, em ambos os casos, o sistema de 
relações parece explicar o que funciona e o que não funciona especialmente no 
que diz respeito à realização de visões (FILION, 2004, p.72).

Muito tem sido escrito sobre o assunto, e a maioria dos autores que aborda o tema orienta 
seus esforços para discernir os traços dos empreendedores bem-sucedidos. No entanto, 
os estudos de Kets de Vries (1985) sobre empreendedores-proprietários indicam que esse 
tipo de empreendedor tem dificuldade de submeter-se a ordens de terceiros e, para serem 
empregados,  para além de apontaram para o lado obscuro da personalidade empreende-
dora: necessidade de controle, senso de desconfiança e desejo de aplausos.

Quando o poder de decisão está compartilhado igualmente em todo o grupo e esse toma 
decisões por consenso, sem a participação da chefia ou da liderança, tem-se uma autoges-
tão ou administração participativa (LEITE et al, 2000, p. 158). Conforme Likert (1971, p. 
257), “Numa forma autoritária de organização, as decisões são tomadas na cúpula; numa 
forma participativa, são tomadas de maneira ampla através de toda a organização.”

Segundo Filion (1991), esse sistema possui três níveis que assumem aspectos de três 
subsistemas: família, relacionamentos externos e relacionamentos internos à empresa, 
conforme mostra a Figura 1. Essas relações, por exemplo, podem ser articuladas por meio 
da utilização de contatos sociais, incluindo conhecidos, amigos, familiares e parentes, da 
participação do empreendedor em outras organizações formais, bem como das ligações 
que ele desenvolve com fornecedores, distribuidores, clientes entre outros profissionais 
(DODD; PATRA, 2002).
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Figura 1: Sistema de relações.

Internas
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Externas
• Esportivas
• Ideológicas
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• Profissionais
• Religiosas
• De amizade

Fonte: Filion (1991, p. 69).

Nesse sentido, os empreendedores são frutos dos sistemas de relações da família, “que 
depois desenvolvem uma rede de relacionamentos empresariais, de modo que as pessoas 
nela envolvidas se tornam produtos sociais de que o empreendedor precisa, à medida 
que venham realizar sua visão” (FILION, 1993, p. 59). Ela, desta forma, representa o fator 
pessoal que pode influenciar o sujeito a torna-se um empreendedor e, consequentemente, 
a concretizar a sua visão. 

Representa, ainda, uma rede de apoio moral para o empreendedor, “uma espécie de tor-
cida organizada [...] os parentes (filhos, pais, avós, tias e tios) também podem ser fontes 
importantes de apoio moral, especialmente se forem também empreendedores” (HISRICH; 
PETERS, 2004, p. 83).  O empreendedor  deve possuir habilidades específicas e conhe-
cimento do mercado onde se propõe atuar, bem como autoconhecimento, de forma que 
aliado à motivação pessoal e à capacidade de comunicação, possa escolher as estratégias 
empresariais corretas para o desenvolvimento do seu empreendimento. 

O líder empreendedor deve ser capaz de envolver a equipe e motivá-la pela realiza-
ção de suas necessidades, estimulando-os a cumprirem os objetivos da sua visão. 
Deve, ainda, ser apto a dirimir conflitos pelo poder e situações de insatisfação na 
equipe, sendo que para isso, é preciso que seja comprometido com o negócio e 
com a equipe. O fato de o empreendedor ser, em geral, criativo, pode causar-lhe 
uma dificuldade em lidar com a autoridade, podendo levá-lo a se tornar autoritário, 
fazendo-se respeitar por meio do autoritarismo (PEREIRA; SANTOS, 1995). Como 
afirmou um empreendedor “o apoio total que recebi da família foi à chave do meu sucesso. 
Ter uma torcida organizada compreensiva me dando estímulo permitiu que eu continuasse, 
apesar de muitas dificuldades e problemas” (HISRICH; PETERS, 2004, p. 83). 

A partir dela, as relações se desenvolvem nos ambientes interno e externo da organização. 
No entanto, na percepção do empreendedor, o sistema de relações interna é muito mais re-
levante que o sistema externo. Assim, “tendo ele [empreendedor] tomado a forma do papel 
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que definirá para si mesmo, o empreendedor espera o mesmo dos que trabalham com ele, 
e até mesmo os condiciona para assim o fazerem”, tornando o sistema de recrutamento 
um processo de suma importância para este fim (FILION, 1993, p. 59).

Porém, Filion (1991) considera também a energia gasta com a relação externa eficaz para 
o sucesso do empreendedor, já que ela complementa o sistema, cujo objetivo é a formação 
da visão central do empreender. Neste sentido, o nível de relacionamento externo deve en-
volver as questões profissionais, políticas, sociais, ideológicas, esportivas e de amizades 
nas quais o empreendedor está envolto (FILION, 1991, p. 63).

Essas relações internas e externas, na percepção de Hisrich e Peters (2004), estão inseri-
das na rede de apoio profissional do empreendedor.

Além de incentivo moral, o empreendedor precisa de orientações no decorrer 
do estabelecimento da nova empresa. Esses conselhos podem ser obtidos de 
um mentor, de associados, de associações comerciais ou de filiações pessoais 
– todos eles membros de uma rede de apoio profissional (HISRICH; PETERS, 
2004, p. 83, grifo do autor). 

Por fim, os fatores presentes nos três subsistemas (Figura 1), bem como as redes de apoio 
moral e profissional, devem ser geridos de forma efetiva pelo empreendedor para que haja 
o desenvolvimento de sua visão. Como assegura Filion (1991), os fatores a serem geren-
ciados pelo empreendedor, em suas relações, surgem no nível de cada subsistema. “Essa 
estrutura torna-se particularmente útil, se examinarmos as atividades do empreendedor 
segundo a sua visão, uma vez que ela nos leva a identificar a administração do sistema de 
relações como um elemento essencial para a evolução da visão” (FILION, 1991, p. 69-70). 

4. A PESCA ARTESANAL
Desde a Antiguidade, a pesca constitui para a humanidade uma fonte importante de alimen-
tos, além de proporcionar emprego e benefícios econômicos àqueles que a ela se dedicam. 
Atualmente, a atividade pesqueira é responsável por um elevado número de empregos 
nas comunidades, distribuídos nos setores de captura, beneficiamento e comercialização 
do pescado. Estima-se que a atividade de pesca e derivados, apenas nas áreas litorâneas, 
gere 800 mil empregos que, direta e indiretamente, servem de sustento para 4 milhões de 
pessoas (FUNDAÇÃO BIO-RIO, 2002).

Segundo o GEO Brasil (2002), pode-se entender a pesca, segundo sua finalidade ou cate-
goria econômica, como: pesca amadora, pesca de subsistência, pesca empresarial/pesca 
industrial e pesca artesanal.

A pesca amadora é “aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a finalidade de 
lazer ou desporto, sem finalidade comercial”. A pesca de subsistência, por sua vez, é pratica-
da para consumo do pescador e sua família, devendo ser realizada desde o barranco e sem 
embarcação, com anzol, linha de mão ou caniço com ou sem molinete (IBAMA, 2003, p. 4).

Já a pesca empresarial/industrial, de acordo com Diegues (1993), é subdividida em duas 
categorias distintas: a desenvolvida por armadores de pesca e a industrial. A pesca de-
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senvolvida por armadores caracteriza-se pelo fato dos proprietários da embarcação e dos 
petrechos não participarem de modo direto do processo produtivo, função delegada ao 
mestre da embarcação. 

Ao passo que, na pesca industrial, a empresa é proprietária tanto das embarcações, como 
dos apetrechos de pesca. É organizada em diversos setores e, em alguns casos, integra 
verticalmente a captura, o beneficiamento e a comercialização. É uma pesca mais planejada.

No entanto, as estratégias podem ser emergentes ou deliberadas. As emergentes têm uma 
realização, mas não era pretendida anteriormente. Já as deliberadas são planejadas e têm 
um caráter mais intencional, sendo que foram plenamente realizadas. Ainda existe um 
terceiro tipo - as que não foram realizadas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).

Finalmente, a pesca artesanal é aquela em que o pescador, sozinho ou em parcerias, parti-
cipa diretamente da captura de pescado, utilizando instrumentos relativamente simples. O 
pescador artesanal retira da pesca sua principal fonte de renda, sendo a sua relação com o 
mercado caracterizado por meio de intermediários (DIEGUES, 1988).

Levy (1986, p. 23) leciona: “O pensamento estratégico é a parte não analítica do ‘ser em-
presário’, é a iniciativa, o empreendimento, a força, a retomada, a imaginação”. Na verdade, 
o pensamento estratégico deve ser mais sintético e estar mais voltado, no caso do empre-
endedor, para a visão estratégica. Quando o planejamento falha, a visão se sobressai.

Historicamente, a pesca artesanal no Brasil sofreu influência de três correntes étnicas que 
formaram a base das comunidades pesqueiras litorâneas e estuarinas, a saber: a indígena, 
a portuguesa e a negra. Da cultura indígena, estas comunidades herdaram o preparo do 
peixe para a alimentação, o modelo e feitio das canoas e jangadas, as flechas, os arpões 
e as tapagens. Da cultura portuguesa, herdaram os anzóis, pesos de metal, redes de arre-
messar e de arrastar. E da cultura negra, herdaram a variedade de cestos e outros utensílios 
utilizados para a captura dos peixes (DIEGUES, 1993).

O expressivo e dinâmico crescimento no setor da piscicultura, definida como uma atividade 
produtiva que cuida do cultivo de peixes é consequência principalmente da crescente pro-
cura por produtos e subprodutos da pesca (EMBRAPA, 2007). 

Por meio da pesca, os pecadores adquirem um extenso conhecimento sobre o meio am-
biente, os tipos de meios mais propícios à vida de certas espécies, manejo dos instrumen-
tos de pesca, identificação dos melhores estoques pesqueiros, os hábitos, os comporta-
mentos e classificações dos peixes, sendo esse conjunto de conhecimentos utilizados nas 
formulações das estratégias de pesca (DIEGUES, 1993).

Outrossim, a pesca artesanal é uma atividade que contempla tanto a captura com objetivo à 
obtenção de alimento para as famílias dos participantes, como o da pesca com objetivo es-
sencialmente comercial. Pode, inclusive, ser alternativa sazonal ao praticante, que se dedica 
durante parte do ano à agricultura – pescador/agricultor ou a outras atividades econômicas.

Preferencialmente escolhida por alguns consumidores, à carne de tilápia além de ser macia 
e saborosa e possuir baixo e teor de gordura, esta apresenta poucas espinhas e completa 
ausência de espinhas na forma de Y, seu couro é bem solicitado para a fabricação de bolsas, 
sapatos e outros artefatos e seus resíduos de maneira geral são aproveitados como insumo 
para a produção de ração, tendo como alvo a alimentação dos mesmos (EMBRAPA, 2007).
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Posto que a disseminação das técnicas mais viáveis no adequado manejo de tilápias, prefe-
rencialmente entre os grandes produtores do Ceará, vem encontrando no mercado mundial 
certa sustentação, bem como crescente sucesso entre os médios e pequenos produtores 
familiares. Sendo uma concreta alternativa para exploração econômica de açudes e barra-
gens entre outros ambientes aquáticos, logo uma imensa potencialidade diante de outras 
atividades produtivas e extrativistas, apresentado menor índice de impacto ambiental e 
possibilitando não só aos grandes empreendedores no negócio, mas também aos piscicul-
tores familiares com pequenas áreas improdutivas, pleno sucesso no ramo dessa atividade 
(EMBRAPA, 2007).

Há algumas décadas atrás, o setor específico da tilapicultura - que trabalha com o cultivo 
de tilápias, peixe nativo do continente africano - era muito limitado devido ao conhecimento 
incipiente das técnicas de cultivo, pois havia restrição na área do conhecimento científico, 
consequentemente a inexistência de rações nutricionalmente adequadas e a baixa qualida-
de genética de alevinos dentre outras causas (CEARÁ, 2007).

Recentemente a tilapicultura vem ganhando consistência no mercado nacional e interna-
cional, destacando-se como uma das principais atividades empreendedoras no Nordeste 
brasileiro. Pelo real motivo de serem considerados hoje grandes produtores nacionais de 
tilápias, o Ceará e o Piauí, ainda apresentam problemas para escoar sua produção limitan-
do o sucesso da comercialização (CEARÁ, 2007). 

5. METODOLOGIA
Para análise das entrevistas foi utilizada a seguinte nomenclatura: PI-01 para o primeiro 
entrevistado do Piauí, e assim por diante até o quarto. Pois, somente foram entrevistados 
quatro piscicultores de cada estado, merecendo assim uma análise das falas dos mesmos. 
Da mesma forma foi feita a legenda para os quatro entrevistados no Ceará, sendo que a 
nomenclatura passou a ser CE-01até CE-04.

No estudo de caso, a coleta de dados pode ser feita pelos seguintes procedimentos usu-
ais: a entrevista, a observação, a análise de documentos e a história de vida. É facultada a 
utilização de mais de um procedimento (GIL, 1991; BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 
1977; YIN, 2005).

A pesquisa foi dividida em três fases. Na primeira fase da pesquisa foi realizada uma revi-
são bibliográfica, que tem como principal objetivo fornecer subsídios e fundamentos para o 
desenvolvimento dos trabalhos. Através da pesquisa bibliográfica foram realizados estudos 
sistematizados e fundamentados em materiais já publicados em livros e revistas referentes 
ao tema escolhido. 

A pesquisa bibliográfica caracteriza-se como uma fonte primária, mas podendo ocorrer de 
fontes secundárias, e tem como objetivo conhecer e analisar as principais contribuições te-
óricas existentes sobre o tema ou problema escolhido familiarizando o pesquisador sobre 
a temática (VERGARA, 2003).
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Na segunda fase da pesquisa foram utilizados dados primários obtidos através de pesquisa 
direta junto às empresas de Tilápia no Piauí e no Ceará. Foram feitas entrevistas através de 
uma pesquisa de campo naqueles dois estados. 

Os dados foram coletados por entrevista semi-estruturada através de um questionário já 
validado pela literatura que sofreu pequenas adaptações, aplicado pelos próprios pesqui-
sadores, em contato pessoal com os entrevistados, baseado nos estudos de Filion (1991), 
sobre o sistema de relações do empreendedor. Na entrevista foram analisadas: a visão e o 
sistema de relações do entrevistado. 

A terceira fase da pesquisa, após o levantamento foi realizada uma organização dos dados 
para permitir o tratamento das informações contidas nos instrumentos por meio do sof-
tware Sphinx Léxica (FREITAS; JANISSEK, 2000).

Os dados coletados foram analisados por meio da utilização da técnica de análise de conte-
údo. Bardin (1977) explica que a análise de conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas 
de análise das comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens. Referindo-se tanto aos conteúdos das figuras lin-
guísticas quanto daquilo que é manifesto nas mensagens. 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS

6.1. A VISÃO E O PROCESSO EMPREENDEDOR
A visão para o empreendedor é uma espécie de direcionamento e senso de oportunidade, 
Dolabela (1993), o que foi confirmado pelo respondente PI-02, que ao ser indagado para 
descrever suas chances de desenvolver o negócio afirmou que a Tilápia apresenta a se-
guinte vantagem na sua localidade “Facilidade de aceitabilidade no mercado; ser um pro-
duto que nesta região (norte do Piauí) ainda não é produzido em grande escala”. Quanto às 
visões emergentes da Teoria Visionária de Filion, Dolabela (1999, p.9) reforça que:

No decorrer do tempo, as pessoas motivadas a abrir uma empresa vão criando, 
baseadas na sua experiência, ideias de produtos. Tais ideias, a princípio, emer-
gem em estado bruto e refletem uma vontade ainda não bem definida. Ou seja, 
ainda não sofreram um processo de validação, podem ainda não representar 
uma oportunidade concreta.

Bem assim, o entrevistado PI-01 respondeu: “Vejo que terei sucesso porque ainda são 
poucos os produtores na região e muita demanda de clientela”. Parecendo corroborar com 
a opinião do outro entrevistado do PI, e com a Teoria Visionária de (FILION, 1991).

No Ceará, foi pesquisada a cidade de Nova Jaguaribara, no açude Castanhão, lá a popu-
lação é de 300 piscicultores. Foram entrevistados 4 líderes de grupos de 21 membros. 
Segundo Filion (2004, p.66) “Empreendedores e intraempreendedores parecem evoluir da 
concepção para a realização de um projeto por meio da formulação de visões a ser trans-
formadas em realidade”.
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Ao ser questionado sobre o ambiente atual da piscicultura da Tilápia, o entrevistado CE-
03 respondeu “O ambiente atual está aberto para o mercado de peixe e quem investe tem 
maior produtividade e renda”. A principal diferença da gestão da produção da Tilápia, é 
que no Ceará é de forma cooperada, mas do ponto de vista técnico nos dois estados os 
entrevistados atuam com redes (gaiolas), no Piauí os criadores possuem água própria para 
a criação, enquanto no Ceará os entrevistados atuam com redes (gaiolas) no açude Cas-
tanhão. Obviamente, o primeiro tipo de estrutura aumenta a produtividade do peixe, que é 
chamado localmente de bovino do sertão.

Ao ser indagado o que é ser empreendedor? O respondente PI-01 afirmou “É ter coragem 
de colocar um negócio”. O informante PI-02 disse “Acreditar em uma ideia e implementá-
-la”. Quando questionado, o piscicultor PI-03 responde “É ter sucesso no negócio e ter ren-
tabilidade”. E ainda o entrevistado PI-04 “É ser criativo, inovador, colocar algum negócio e 
tocar pra frente. Considero-me um bom empreendedor”.

O empreendedor não é apenas aquele indivíduo que fundou ou que é o dono da empresa, 
contudo também é aquele que cria e tem ideias inovadoras, as quais, se postas em prática, 
trarão resultados eficazes e, logicamente, sucesso para a empresa. Para Drucker (1998), o 
empreendedor não é um capitalista, bem como não é um empregador, embora possa ser 
as duas coisas, porém pode ser também um empregado ou um auto-empregado, para tal, 
basta que ele seja inovador.

O entrevistado CE-02 ao ser indagado sobre o processo empreendedor afirmou: “Come-
çamos com outro segmento e depois iniciamos na psicultura, a perseverança e o trabalho 
feito a cada dia com união e talento dão sucesso. E o Sebrae e a Ematerce têm dado uma 
grande ajuda para os piscicultores aqui em Nova Jaguaribara, além do Banco do Brasil e 
Banco do Nordeste”. Pode-se observar que o processo empreendedor depende de uma 
rede de relacionamentos, desde o colaborador interno até o financista.

As pessoas que, mesmo não sendo incentivadas, dão suas contribuições de forma a inovar 
os métodos de administração das empresas, seus produtos ou serviços e os hábitos do 
consumidor, é que são realmente os verdadeiros empreendedores. Em geral, são pessoas 
que têm alto nível de envolvimento com seus negócios (PINCHOT III, 1989).

6.2. O SISTEMA DE RELAÇÕES
Como visto anteriormente, o sistema de relações do empreendedor é fator essencial para 
a construção de visão empreendedora. Dentro dele, destacam-se a relação com família e 
com os atores internos e externos à empresa a qual pertence (Filion, 1991).

6.2.1. Família

Quanto à influência da família na construção da visão do empreendedor que atua na ativi-
dade econômica da produção e comercialização de tilápias, identificou-se, especialmente, 
a participação de familiares imediatos (pai, mãe e irmãos) como referencial, fonte de infor-
mação e apoio ao empreendedor de tilápias. 

A importância da família como base para o empreendedor está relacionada com as referên-
cias que ele tem no seu ambiente familiar, fazendo que adquira e assimile as características 
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e os comportamentos dos seus parentes que são empreendedores. Seguem declarações 
confirmatórias: “O pai era comerciante de mercearia (mini-supermercado)[...]” (Entrevista-
do PI-04). “O pai é caminhoneiro, a mãe fabrica redes para vender”. Possui ainda um irmão 
que é caminhoneiro como o pai; tem na família um primo empreendedor, que tem empresa 
de xerox (Informante PI-01).

A família constitui-se em uma relevante fonte de informação, sendo importantes na identi-
ficação de novas oportunidades de mercado, na medida em que o empreendedor passa a 
entender e conhecer o negócio em que a família atua, garantindo-lhe maior apoio e segu-
rança para empreender. De acordo com o depoimento do Entrevistado PI-02:

A mãe possuía um comércio antes do casamento [...]. O pai possui comércio 
desde que casou com minha mãe e permanece até hoje; o comércio vende ma-
terial para pesca [...] entendia dos procedimentos de pesca por meu pai possuir 
uma empresa de vender produtos de pesca [...].

Segundo Filion (1993, p. 59), a “família, sistema básico de relações de um empreendedor, 
certamente moldará os tipos de visão inicial que possa ter”. O empresário entrevistado 
CE-02, ao ser questionado se existiam outros membros de sua família que trabalhavam na 
empresa e se isto influenciava sua maneira de dirigi-la, afirmou “Sim. Não influencia. Tra-
balhamos unidos separando as atividades com as relações em família”. Esta resposta vai 
de encontro com a Teoria Visionária de Filion (1991), em seu sistema de relações primá-
rias, sendo que no caso a empresa apesar de ser familiar tem uma gestão profissionalizada.

De acordo com os relatos apresentados, a família, de fato, constitui-se no sistema básico e 
a motivação primeira para que o empreendedor da piscicultura da tilápia se torne empreen-
dedor, atuando como referencial, como fonte de informação e apoio ao empreendedor em 
questão. Dessa forma, a família passa a exercer grande influência sobre os tipos de visão 
que este empreendedor venha a desenvolver, como postula Filion (1993).

6.2.2. Relações internas

As relações internas formam-se em torno de atividades pontuais como na direção de fir-
mas e de relacionamento com pares, subordinados, superiores, colegas, entre outros (FI-
LION, 1993).  Para o entrevistado que opera no cultivo de tilápias a relação anterior com o 
seu superior, dentro da mesma atividade, configura-se em um importante fator de sucesso. 
Segundo o relato do piscicultor PI-01:

Um bom relacionamento pode gerar bons negócios. Eu trabalhava com João 
Batista Veras [também empreendedor] como gerente no empreendimento de 
tilápia especificamente na área de produção; depois sai da empresa e montei 
meu próprio negócio de tilápia. Meu relacionamento com Batista foi fundamen-
tal. [...] Resolvi em março de 2010 iniciar meu próprio negócio como criador de 
Tilápia com ajuda e incentivo de Batista.

Outro fator decisivo para o sucesso no empreendimento da piscicultura em questão é sua 
relação com os seus subordinados. O entrevistado PI-02 asseverou que “O bom relaciona-
mento com os funcionários é fundamental para que os mesmos apresentem total interesse 
no desenvolvimento da empresa”. 
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Essa percepção é identificada por Filion (1993), quando admite que o empreendedor espere 
que seus colaboradores compartilhem da sua visão, ou seja, desejem que os objetivos da 
firma sejam alcançados e, por consequência, a visão do empreendedor seja concretizada.

Identifica-se, portanto, as relações com os superiores na mesma atividade e com os subor-
dinados com sendo um fator crítico de sucesso tanto na construção quanto na realização 
da visão do empreendedor de tilápias. Tal processo ocorre dentro do ambiente organizacio-
nal e se configura em uma rede de relações com significativa relevância.

Quando indagado sobre qual a importância que o entrevistado CE-01 atribuía ao sistema de 
relações como fator de sucesso. Ele respondeu: “Muito importante, por termos um grupo 
de pessoas que é bem heterogêneo em termos de fatores culturais religiosos e políticos, e 
usamos isso para fortalecer nosso negócio. Além de aproveitarmos de parceiros externos 
para realizarmos qualificação nos nossos negócios”. 

6.2.3. Relações externas

Ao ser indagado sobre a importância que ele atribuía ao sistema de relações como fator de 
sucesso, o entrevistado (PI-02) respondeu “Quando me relaciono com profissionais posso 
absorver conhecimento e troca de experiência com relação ao meu negócio”. Já o piscicul-
tor (PI-03) disse que “Os bons relacionamentos são ponto de partida para vários negócios, 
acredita que a rede de relacionamento é fundamental”. Estas opiniões vão ao sentido da 
Teoria, já que para Filion (1991, p.5) “O sistema de relações, aparentemente, é o elemento 
mais influente para explicar a evolução da visão”. 

O piscicultor (PI-04) afirma que “Ter um ciclo de amizades boas traz muitas vantagens em 
divulgar os negócios”. Para a Teoria Visionária 

Há que se considerar que toda energia investida na criação e manutenção de 
relacionamentos é compensadora, porque um empreendedor que esteja bem 
situado num sistema de relações beneficiar-se-á de um fluxo de informações, 
que lhe permitirá reajustamentos continuados (FILION, 1991, p.12).

O nível de relacionamento externo envolve as questões profissionais, políticas, sociais, ide-
ológicas, esportivas e de amizades nas quais o empreendedor está inserido (FILION, 1991). 
As relações externas que mais contribuem para formação da visão do empreendedor que 
cultiva tilápias são aquelas mantidas com outros empreendedores, profissionais e amigos 
que atuam na mesma área. 

No que se refere à relação com outros empreendedores e profissionais, ela coopera efe-
tivamente para testar e ampliar o conhecimento do empreendedor sobre a atividade em 
questão. De acordo com o depoimento do piscicultor PI-01:

[...] comecei também a ser chamado por outros empreendedores de tilápia da 
região para implementar a produção; pois já tinha conhecimento no negócio. 
Resolvi em março de 2010 iniciar meu próprio negócio como criador de Tilápia 
com ajuda e incentivo de Batista. Troca de conhecimento com criadores de tilá-
pia é fundamental para o seu desenvolvimento. 
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Além disso, as relações de amizade também são consideradas fontes de aprendizagem e 
aquisição de conhecimento, permitindo o aumento da produtividade e da comercialização 
do produto. Um entrevistado do Piauí, ao ser indagado sobre esta questão, respondeu:

Quando me relaciono com profissionais ao qual posso absorver conhecimento 
e troca de experiência com relação ao meu negócio, [...] tenho amigos que já 
desenvolviam a atividade. Comecei a visitar as fazendas dos meus amigos e a 
pesquisar sobre o negócio de forma mais profunda. A relação de amizade com 
os demais produtores de tilápia da região é fator preponderante na troca de ex-
periências tanto na produtividade quanto na comercialização (ENTREVISTADO 
PI-02).

Dessa forma, Filion (1991) considera a relações externas o complemento do sistema de 
relações e a atenção a este nível é eficaz para o sucesso do empreendedor. Neste estudo, 
a relações externas são responsáveis, principalmente, pelo aumento do conhecimento do 
empreendedor, importante, também, para a formação da sua visão central.

Quanto à logística de distribuição e seu sistema de relacionamentos o piscicultor CE-04 
enfatiza que as regras do jogo que ele identificou para alcançar sucesso no seu setor de 
atividades dependem de “aumentar a produção encontrando canais diretos de distribui-
ção”. De acordo o informante PI-03 “a relação de amizades no ramo e fora dele me dão 
mais suporte para aumentar a clientela”. Mais uma vez, estas opiniões confirmam a teoria 
de Filion (1991).

Para fazer uma analogia da importância do sistema de relações do empreendedor, trata-se 
de um processo complexo  e infinito de construção, como uma espécie de teia de aranha, 
podendo atingir proporções enormes e aumentar o poder da rede de forma indefinida em 
uma direção particular (FILION, 1991). 

Após a análise lexical, os seguintes resultados confirmaram a importância do sistema de 
relações para os piscicultores de Tilápias do PI e do CE, conforme o maior aparecimento 
de certas palavras nas entrevistas (ver Tabela 1):

Tabela 1: Palavras que mais apareceram nas entrevistas.

Empresa 102 vezes Empreendedor(ismo) 82 vezes

Clientes 44 vezes Família 27 vezes

Conhecimento 27 vezes Grupo 24vezes

Distribuição 15 vezes Associações 11vezes

Fonte: Pesquisa direta, março de 2012.

É notória a importância do Sistema de Relações, os resultados qualitativos convergem 
nesta direção, para este estudo de caso específico de criadores de Tilápia dos estados do 
Piauí e do Ceará. Certamente, que apesar destes resultados não representarem a população 
de criadores daqueles dois estados, todavia, qualitativamente evidenciam que a Teoria de 
Filion (1991), continua sendo apta a explicar o Sistema de Relações ao nível familiar, às 
relações internas e externas de empreendedores.



28

Ano 6, nº 1, ago.2016/jan.2017 - ISSN 2236-8760

7. CONCLUSÕES 
Existem semelhanças e diferenças entre a produção do Ceará e a do Piauí. Nos dois esta-
dos é mais comum o manejo em açudes e gaiolas, entretanto, no caso do açude Castanhão 
predomina o sistema de produção cooperado com ênfase no associativismo, aumentando 
seus sistemas de relações.

Praticamente, em todos os níveis (da família, das relações internas e externas) os empre-
endedores entrevistados demonstraram que bons relacionamentos facilitam os negócios, 
acabando por sistematizar uma teia formada por nós fortes e duradouros, bem como isto 
acaba por corroborar com a Teoria Visionária de Filion (1991), que apesar de ter sido for-
mulada na década de 90, parece ser bem atual e aplicável aos dias hodiernos.

O empreendedor de Tilápia baseia-se nessas relações não somente para expandir suas 
redes de contatos, mas para melhorar sua produtividade e logística de distribuição, bem 
como fidelizar o cliente externo e o colaborado interno.

A análise de resultados demonstra que tanto os empreendedores do Ceará, como do Piauí 
atribuem muita importância aos seus sistemas de relações. Sugerem-se para estudos pos-
teriores, pesquisas que possam ser representativas da população dos criadores de Tilápia 
daqueles dois estados brasileiros.

8. ENDNOTES
1 Neologismo criado pelo referido autor para referenciar aqueles sonhadores que realizam  
a criação de inovações de qualquer espécie dentro de uma organização, podendo ser o 
criador ou o inventor, transformando uma ideia em uma realidade lucrativa.

2 O autor usa o termo para o empreendedor que é dono do seu negócio e toma a iniciativa 
de inovar.
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RESUMO: Novos modelos de produção, baseados na interação com os usuários, estabeleceram 
padrões próprios de relacionamento entre a marca e o consumidor. A forma como os usuários 
consomem a marca, sendo por ela influenciados, definem sua construção social de valor. Este 
estudo aborda a construção de valor simbólico da marca Ubuntu, por meio de levantamento net-
nográfico na comunidade virtual Ubuntu-BR. Os achados indicam caminhos pelos quais a produ-
ção colaborativa vem expandindo as possibilidades de geração de valor e redefinindo questões 
tradicionais da gestão marcal, como a busca do engajamento espontâneo do público e alternati-
vas de customização que superam opções tradicionalmente oferecidas.

Palavras-chave: Marca. Comunidade. Identidade Cultural. Valor Simbólico. Gestão Colaborativa.

BUILDING THE SYMBOLIC VALUE OF THE BRAND FROM 
THE RELATIONSHIP BETWEEN UBUNTU USERS

ABSTRACT:  New production models, based on the interaction with users, set own standards of 
relationship between the brand and the consumer. The way users consume the brand, being in-
fluenced by it, define its social construction of value. This study discusses the construction of the 
symbolic value of Ubuntu brand through etnographic survey in Ubuntu-BR virtual community. The-
se findings indicate ways in which collaborative production is expanding the possibilities for value 
creation and redefining traditional brand management issues such as the search for spontaneous 
public engagement and alternative customization options that outperform the traditionally offered.

Key words: Brand. Community. Cultural Identity. Symbolic value. Collaborative Management.
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1. INTRODUÇÃO
As relações estabelecidas socialmente são resultados da interação de elementos culturais e 
pessoais que contribuem para a formação de grupos e o desenvolvimento de relacionamen-
tos interpessoais de seus membros, inclusive no que diz respeito ao consumo de produtos, 
atrelando-se, assim, ao valor funcional dos bens seu componente simbólico, o qual demarca 
a instância desse consumidor com suas representações sociais (LIMA et al, 2013). 

Nesse sentido, os bens são também utilizados como formas externas de expressão da 
identidade individual e reafirmação de pertencimento a determinado grupo que comparti-
lha de signos semelhantes. Isto é, eles vão além dessa funcionalidade prática e agregam 
interpretações intersubjetivas ao seu uso na condição de artefato cultural (RAVASI;  RIN-
DOVA, 2001). Nesse contexto, as marcas representam a identidade de artefatos ao mesmo 
tempo em que projetam nos usuários características subjacentes ao sistema sociocultural 
vigente e que foram atribuídas aos bens, institucionalizadas pelo uso e que emergem das 
interações sociais.

Foi necessário um longo caminho até a aceitação de que as representações simbólicas das 
marcas não estão unicamente atreladas às ações do lado do emissor ou do receptor. Aná-
lises mais recentes permitiram, no entanto, concluir que essa linha divisória está cada vez 
mais tênue (CRISTENSEN; ASKERAAD, 2011), tornando essa distinção um instrumento 
problemático. Assim, somos a favor da assertiva de que a construção de valor é influen-
ciada pela ação dos stakeholders, ou seja, resulta das impressões coletivas dos membros 
interagentes ou de uma interpenetração contínua de processos de significação, não isolá-
veis pelas questões de emissão e recepção.  

O objetivo deste estudo reside em analisar a formação de significados subjetivos atrelados 
à imagem da marca Ubuntu, por meio da construção sociocultural externa ao produto e 
desenvolvida espontaneamente em sua comunidade virtual. Para tanto, a observação ne-
tnográfica, envolvendo a análise das discussões entre os membros, forneceu o material a 
ser estudado.

O percurso cumprido neste estudo se divide da seguinte maneira: primeiramente, contex-
tualizamos o Ubuntu no cenário de software livre e da economia colaborativa identifican-
do a relevância da interação de seus usuários no seu processo de manutenção, além de 
ressaltarmos características expressivas de sua filosofia e forma de gestão que, apesar da 
especificidade da área de atuação, pode apresentar contribuições no sentido de arejamento 
do pensamento estratégico tradicional com respeito a construção de valor.

Na segunda parte, buscamos mapear o processo de criação do valor simbólico, realizado 
por meio da interação social, bem como estudamos a influência do comportamento grupal 
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na composição da identidade individual e da marca. Tal entendimento foi necessário para 
compreendermos a maneira colaborativa por meio da qual a marca Ubuntu não cessa de 
receber novos significados e refletir no papel essencial que a interação dos usuários repre-
senta nesse contexto.

Assim, vista a relevância das relações entre os membros e interações da comunidade 
Ubuntu-BR para a existência e propagação da marca, tomamos o espaço de seu fórum 
virtual como cenário de estudo. O Ubuntu não é a primeira distribuição Linux a ser lançada, 
mas foi a primeira a trazer facilidades para o usuário comum, como instalação automática 
de programas, pacotes de escritório (programas tipo Word, Excel e Power Point, da Micro-
soft), além de outras facilidades de configuração do sistema (VELLOZO, 2012). Por ser um 
Software Livre De Código Aberto (SLCA), o Ubuntu é formado por um grupo dedicado de 
centenas de pessoas que trabalham para produzir um novo lançamento a cada seis meses. 
O sistema é o resultado de uma rede que vai desde o Debian, passando por milhares de 
projetos, grandes e pequenos, que produzem o código e a documentação. 

Além disso, reconhece as contribuições de diversos indivíduos – entusiastas, artistas, mo-
deradores de fóruns, operadores de canais IRC1, organizadores de eventos comunitários, 
escritores, tradutores, pessoas que relatam e classificam os bugs2 – seja qual for o talento 
ou interesse particular.

A partir disso, o Ubuntu tem mudado o universo dos sistemas operacionais e dos SLCA 
ao se tornar um sistema completo para desktops e servidores de milhões de pessoas. Por 
meio da observação das práticas sociais na internet, analisamos as consequências das 
conversações entre os usuários para a imagem institucional dessa distribuição Linux.

Com tal objetivo, levantamos a seguinte questão: Como ocorre a criação de valor sim-
bólico da marca Ubuntu-BR? A partir deste marco, estabelecemos possíveis elos entre o 
planejamento de comunicação tradicional e aquilo que se vislumbra nos modelos colabo-
rativos de produção de valor, buscando pensar que sinergias o primeiro pode estabelecer 
com o segundo.

2. O PROCESSO DE CRIAÇÃO 
DO VALOR SIMBÓLICO

A mescla de argumentos pós-fordistas, reivindicadas pela expansão da noção de “nova 
economia”, ganha notoriedade, em termos acadêmicos, com a obra Sociedade da Infor-
mação de Manuel Castells, que denomina esse novo modelo produtivo hegemônico de 
“informacionalismo”, além de contribuições de Gorz (2005), Kumar (2005), Hardt e Negri 
(2006) e Lemos e Lévy (2010) que trazem novas formulações a respeito da “imaterialida-
de”, consumo e perda das tradicionais medidas de valor.

Nesse sentido, a Consumer Culture Theory (ARNOULD; THOMPSON, 2005) defende que o 
consumidor participa ativamente da reconstrução e transformação dos significados simbó-
licos presentes na publicidade, em marcas, vendas ou bens materiais para manifestar sua 
personalidade e contextos sociais, além de sua própria identidade e objetivos de vida. A in-
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teração com o meio é fundamental para formação de uma fonte de recursos heterogêneos 
que possibilite a criação de valor simbólico reafirmado pelo grupo social.

Desta forma, Mato (2007) afirma que todas as indústrias são culturais porque produzem 
bens que, além da sua aplicabilidade funcional, são sócio-simbolicamente significativos. 
Isto é, são adquiridos e utilizados pelos consumidores não somente para satisfazer uma 
necessidade, mas também para produzir significados segundo seus valores específicos 
e interpretações do mundo. Nessa lógica, os consumidores se apropriam dos bens e os 
usam segundo sua própria visão de mundo, suas próprias representações, seu próprio 
universo de conceitos, gerando outros significados. 

Assim, o processo da compreensão é uma atividade interativa altamente complexa de pro-
dução de sentidos que se realiza, evidentemente, com base nos elementos apresentados no 
texto e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto 
de saberes (KOCH, 2002). O valor simbólico de um objeto, então, é determinado pelo auto-
conceito que o usuário tem dele. Parte desses significados pode estar enraizada na história 
pessoal e experiência dos usuários, e o conjunto de significados associados ao produto.

A construção de valor simbólico se caracteriza, então, como uma forma de relacionamento 
ativo no qual se baseia todo o nosso sistema cultural (BAUDRILLARD, 1981). Da mesma 
forma que os hábitos de consumo influenciam e são influenciados por fatores sociais, o 
posicionamento das marcas depende de percepção social. O advento das novas Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação (TIC), portanto,vem dinamizar ainda mais a apropriação 
de bens simbólicos pelos consumidores, gerando novas formas de relacionamento entre 
esses e a marca. Para Negri (2003), o valor deixa de ser algo intrínseco, inscrito natural-
mente no produto para ser construído de forma intersubjetiva, feito a partir das conexões 
externas que são construídas.

3. INSIGHTS DE BRANDING
Apesar da especificidade do cenário apresentado, baseado na economia colaborativa e 
intensa participação de seus usuários, elementos comunicacionais utilizados na criação e 
fortalecimento da imagem da marca Ubuntu podem ser identificados e servir de apoio no 
desenvolvimento de estratégias de comunicação das administrações tradicionais, pois:

Ao atingir uma fase em que a informação ocupa posição cada vez mais central 
como força produtiva, o capitalismo atinge o estágio em que o compartilha-
mento e a distribuição do conhecimento tecnológico podem gerar mais riqueza 
do que o seu tradicional modelo baseado na propriedade privada dos meios de 
produção. O valor agregado a um software livre desenvolvido em rede tende 
a ser maior do que os desenvolvidos pela indústria de software proprietário 
(SILVEIRA, 2004, p. 7).

Assim, a transmissão de conceitos por meio da imagem das marcas torna-se essencial 
para o estabelecimento bem-sucedido de relacionamento com o consumidor e a propaga-
ção de bens intangíveis que beneficiam os interesses da organização. Leão (2009) defende 
que a interação entre os consumidores e desses com a marca exerce influência na percep-
ção marcal e no comportamento social de consumo.
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Segundo a AMA (2013) o termo “marca” pode ser definido como um nome, desenho, 
símbolo aos quais são atribuídas características que identificam determinado o produto ou 
o serviço, diferenciando-o dos demais existentes. Na última década e meia o conceito tem 
sido estudado estrategicamente de forma a se tratar de brand equity ou “valor de marca” 
que trata da ideia de geração de valor para o cliente quanto para a organização por trás da 
marca (KOTLER, 2000).

Desse modo, Klein (2008) entende que as marcas podem propagar algo além dos pro-
dutos que lhe deram origem e a preocupação da comunicação publicitária voltou-se para 
significá-las e não apenas anunciar seus produtos. Apoiada numa comunicação que antes 
de vender produtos busca vender sentidos, a marca se transformou em uma entidade em 
si mesma, virando o próprio objeto de troca desejado pelos sujeitos (KLEIN, 2008; PEREZ, 
2007; SEMPRINI, 2006). Atualmente, a marca se apresenta como entidade autônoma de 
comunicação, condição que a impulsionou para a posição de evidência e importância que 
ocupa no mundo contemporâneo (FREITAS, 2009).

Nesse sentido, vamos seguir a sugestão de Freitas (2009) e daremos um passo além da 
perspectiva pacífica do consumidor apenas como mero receptor pacífico das estratégias 
das organizações e trataremos a marca e o “valor de marca” como frutos do consumo sim-
bólico, ou seja, o consumo de produto ocorre menos pela sua utilidade e mais pelo signo 
marcário que ele significa para a coletividade onde se insere seu consumidor. Os signos 
de marca servem às interações humanas e os significados são elaborados socialmente, de 
maneira dinâmica.

No caso do software livre estudado, a interação dos usuários entre si e com a marca gera 
uma carga simbólica de fidelização e transmissão identitária, sintetizada a partir da imagem 
institucional elaborada para o conceito Ubuntu.

4. A IMATERIALIDADE DO 
SOFTWARE LIVRE UBUNTU

Para Cunningham (2007), analisando-se a história do software, percebe-se que o domínio 
do software proprietário nos PCs não representou sempre uma situação majoritária. Na dé-
cada de 60, os programas de computador eram incorporados fisicamente a seu hardware, 
tornando cada software específico para cada computador (SILVEIRA, 2004).

Para fomentar a interoperabilidade entre computadores veio a partir de uma reação origina-
da na empresa norte americana AT&T3, ao comprar computadores de diversos fabricantes 
para gerenciar as redes de telefone naquele país, como assegura Falcão et al. (2005). Dois 
programadores da empresa decidiram enfrentar esse problema ao escrever um sistema 
operacional multiusuário, multitarefa, e que oferecesse grande capacidade de armazena-
mento de dados e programas, permitindo o compartilhamento de dados entre usuários 
(ULBRICH, 2006). O nome dado a esse sistema operacional aberto foi UNIX. Aqui, o termo 
aberto está exposto no sentido de padrões abertos; já a discussão sobre software livre e 
código aberto é uma questão mais ampla, como será discutido posteriormente. 
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Uma vez que a AT&T, por causa de restrições legais, não tinha autorização para vender o 
sistema operacional que criara, optou por distribuí-lo livremente. Os programadores res-
ponsáveis pela criação do software, Ken Thompson e Dennis Ritchie, convenceram, assim, 
a empresa a distribuir o UNIX para qualquer interessado. Então, a partir de 1971 começa-
ram a distribuir o sistema UNIX para as universidades, onde os departamentos de ciência 
da computação começaram a aperfeiçoar e complementar o software. Não havia necessi-
dade de autorização da empresa AT&T para se acessar, estudar ou modificar o código-fonte 
do programa, uma vez que o dinheiro do mercado de informática circulava apenas entre 
fabricantes de hardware, e não havia, ainda, empresas de software destinadas à venda 
(KELTY, 2008). 

Nos primórdios da computação comercial, os programas de computador já nasceram, nos 
termos de Stallman (2002), “livres” ou “abertos” nos mesmos termos que a implementa-
ção do software livre de código aberto postula atualmente. Portanto, a emergência do sof-
tware livre trouxe grandes transformações aos debates sobre os escopos e fundamentos 
da produção de conhecimento e o papel fundamental dos bens simbólicos na construção 
de processos de inovação, especialmente no contexto das modificações em torno da pro-
priedade intelectual, direitos autorais e neutralidade de rede (BENKLER, 2006; REYNOLDS, 
2009; HOWE, 2008).

A criação do software livre se apoia em quatro conceitos basilares de liberdade, os quais 
Silveira (2004) classificam como: uso, cópia, modificações e redistribuição. Ou seja, o 
usuário tem a possibilidade de, legalmente, fazer uso do software, adaptando-o a seu modo 
de usabilidade por meio de modificações, além de poder copiar e redistribuir informações 
livremente. Dessa maneira, o conhecimento vai sendo propagado e cresce mediante as 
contribuições das modificações realizadas por outros usuários.

Além disso, a imaterialidade do software possibilita que seja consumido simultaneamente 
por diversas pessoas. Conforme Lessig (2005), essa condição de não-rivalidade e não ex-
clusividade, típica dos bens simbólicos, permite que informação, cultura e conhecimento 
não precisem de propriedade exclusiva para satisfazer o desejo de saber e criar.

Nesse contexto, a história do software livre e do Ubuntu são de comunidades profunda-
mente efetivas. A criação de uma distribuição de uma GNU/Linux pela Ubuntu já repre-
sentou o esforço de criação de um modelo de ecossistema com pessoas interagindo em 
comunidade.

O projeto do Ubuntu é baseado em uma crença fundamental de que o software é constru-
ído, suportado e mantido apenas através de fortes relacionamentos entre os indivíduos 
que usam essa marca. Desse modo, ao incentivar e suportar essa comunidade de aspecto 
amplo o Ubuntu obtém ganhos superiores ao modelo que valoriza somente o desenvolvi-
mento pago. Para Hill e Bacon (2008) os interagentes que fazem parte do projeto acreditam 
que, embora tenham sido a Canonical que tenha sido a principal catalizadora do processo 
que construiu o Ubuntu, é a comunidade que trouxe o sucesso da distribuição até agora. 
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5. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Tomando como base a tradição interpretativista, onde a linguagem é entendida como base 
da construção da realidade, define-se como objeto de investigação a dimensão simbóli-
ca da marca Ubuntu-Br, que resulta de um grupo de voluntários que contribuem com o 
sistema e com seus usuários, buscando interagir com outros, prestando suporte e par-
ticipando de eventos, assumindo-a como uma representação socialmente compartilhada 
do “espírito Ubuntu”. Assim, as bases linguísticas e antropológicas assumem por meio 
da comunicação uma forma de se fazer sentido no mundo, além de parte integrante da 
cultura (LEÃO et al., 2011).

Com o desenvolvimento de uma cultura virtual, cibercultura, fez-se necessário o uso de 
técnicas metodológicas de pesquisa que permitam o acesso aos fenômenos sociais que 
têm o ambiente virtual como cenário (TURKLE, 1997; FERNANDES et al, 2011). Para Ko-
zinets (2010), a “netnografia” é uma pesquisa observacional não-participativa que tem 
como campo de estudo o universo online, usando a comunicação mediada por compu-
tadores (CMC) como recurso informacional para alcançar um entendimento etnográfico 
e representacional de um fenômeno cultural. Nesse sentido, deixa de ser um mero meio 
técnico para ser um artefato cultural (TURKLE, 1997; HINE, 2001). Assim, o uso do termo 
“netnografia” demonstra a tentativa de reforçar a importância da comunicação mediada por 
computadores na vida social dos usuários, incluindo a coleta de dados online e offline para 
entendimento cultural. 

Apesar dos pontos semelhantes entre etnografia e “netnografia”, a saber: planejamento de 
pesquisa, acesso à comunidade, coleta de dados, interpretação, fidelidade aos padrões éti-
cos e representacionais da pesquisa (KOZINETS, 2010), há a necessidade do uso e aplica-
ção de metodologias de pesquisa próprias do processo de socialização do universo online 
(HINE, 2001). A netnografia vai pesquisar as trocas de capital social, a formação de novos 
laços sociais, a formação de comunidades, redes e comportamentos sociais.

Dada a natureza pública dos conteúdos gerados nos fóruns de discussão e a dificuldade 
de atribuição da autoria das mensagens, a observação e análise das conversações, bem 
como citações das mesmas, ocorreu mediante areferência ao nome de usuário (nickname) 
dentro da comunidade Ubuntu-Br.

Assim, partindo desses pressupostos, a marca Ubuntu passa a ter seus significados esta-
belecidos e/ou alterados ao longo do uso simbólico pelos seus usuários, quando de suas 
interações sociais. Tal relação não ocorre de forma planejada ou mesmo consciente e, por 
isso, a observação se destaca como método mais adequado para sua apreciação.

O objetivo foi, portanto, compreender os aspectos culturais envolvidos na formação/ma-
nutenção da marca Ubuntu no contexto de sua comunidade virtual por meio da interação 
escrita entre seus participantes, pelo fato de haver um compartilhamento na maneira como 
aplicam os signos da linguagem (HYMES apud LEÃO et tal, 2007).

As observações ocorreram nos comentários coletados em diferentes tópicos do fórum, dis-
ponível na comunidade virtual Ubuntu-BR e foram classificados segundo a tabela abaixo:
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Tabela 1 – Esquema de análise (modificado de LEÃO, 2011).

Aspectos Verbais Escolha das 
palavras

Os padrões nas escolhas dos termos conduzem a associações 
entre palavras e sentimentos relacionados à marca.

AspectosNão 
verbais

Expressões

Por meio de códigos pré-estabelecidos no ambiente virtual, expressões 
corporais são representadas em atalhos de teclas e passam a representar 
sentimentos, tais como raiva ( >:/ ), felicidade ( :) ), descontentamento ( 
:/ ), desconfiança ( ¬¬ ), etc.

Imagens
Imagens postadas nos próprios comentários e, principalmente, 
escolhidas para comporem o perfil de cada usuário.

Aspectos 
Interacionais

Contexto
Diversas situações interacionais se apresentam como possíveis, tais 
como esclarecimento de dúvidas, desabafo entre iguais, recriminação, 
contentamento, entre outras. 

Conhecimento de 
mundo

Constitui-se por um conhecimento prévio compartilhado, formado por 
senso comum, experiências vividas, dados de diversas naturezas, que 
os interagentes têm sobre um determinado assunto e esperam, mesmo 
que inconscientemente, que os demais daquele meio também possuam.

Fonte: (LEÃO, 2011).

Durante seis meses, ao longo do levantamento netnográfico,foram obtidas cerca de 650 
observações dadas em resposta a diversos tópicos da comunidade Ubuntu-BR (seção “De-
poimentos”), selecionados de acordo com os critérios de maior número de repercussão 
e visualizações e relevância para esta pesquisa. No “Espaço da Comunidade”, principais 
tópicos: “A atendente pediu pra eu usar Windows” (60 respostas e 1.040 visualizações) na 
seção “Café com Ubuntu” (4.755 tópicos) e “O que te irrita no Ubuntu?” (365 respostas e 
53.461 visualizações) na seção “Depoimentos” (591 tópicos). Números contabilizados em 
25 de outubro de 2012. Observações predominantemente técnicas sobre o uso do software 
não foram consideradas. As autorias dos comentários são identificadas por meio da cita-
ção do nome adotado pelo usuário na comunidade, o nickname, e os conteúdos coletados 
são de natureza pública, uma vez que foram publicados no fórum. Assim resolvemos a 
questão ética, em termos do consentimento do uso das falas dos usuários.Sobre a veraci-
dade das citações, todos os depoimentos estão registrados por escrito no fórum e são de 
acesso público.

6. OS PROCESSOS COLETIVOS 
DE CONSTRUÇÃO DA 
MARCA UBUNTU

A netnografia será utilizada a seguir para explorar e analisar alguns significados e símbolos 
que circundam a marca Ubuntu-BR a partir de postagens no Fórum Ubuntu-BR. Entender 
e rastrear esses sentidos tem grande relevância prática, o consumidor deixa de ser um 
agente passivo para se assumir como protagonista, como construtor de “valor da marca” a 
partir do consumo simbólico que se desenvolve de uma coletividade (LEÃO, 2007).
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O entendimento da construção cotidiana da marca é essencial para compreender sua di-
nâmica evolutiva e conquista de usuários, além das relações estabelecidas com o meio e o 
valor simbólico agregado a sua imagem institucional. A representatividade da marca Ubun-
tu traz arraigada em si forte carga ideológica, associada à experiência de uso e transmitida 
a outros usuários, diretamente ou em suas ações, como pode ser constatado com essas 
duas citações:

Conheci o ubuntu num artigo, no site webinsider, altamente contagiante e na 
mesma hora me coloquei a baixar o Ubuntu 5.1 (se não me engano). Instalei 
blz, mas problemas com modem dslusb me trouxeram ao forum. Tentei em vão 
ajuda e acabei voltando para o winxp. Triste decepção.

Instalei o Kurumin, funcionou tudo na boa, mas ainda não era o que eu procu-
rava...

E o tempo corre, eu me envolvi em alguns projetos Open Source, e ‘percebi’ 
minha incoerência: como incentivar o open source, usando winxp pirata. :-(

Foi então que resolvi que iria ter o linux na minha máquina e depois de algumas 
pesquisas na net, voltei ao Ubuntu. 

Algumas coisas ainda não funcionam: impressora canoni250 e a rede que não 
acesso, apesar de compartilhar o velox como router na boa entre as 2 máquinas.

Dai pulei para o amd64. E não tem mais volta... Desde então, não uso mais o 
winxp em minha máquina. No máximo, entro no winxp da outra máquina para 
acessar o BB e só !

As vezes tenho que abrir várias janelas e aplicações (apache, mysql, php, 
phpmyadmin, gftp, swiftfox, gimp, gaim, thunderbird, screem, bmp - trabalhar 
ouvindo uma boa música flui melhor -...) e tudo funciona perfeito sem travadas, 
sem reinicializações, sem ctrl+alt+del, e com excelente desempenho. Coisa que 
mesmo nessa máquina, no winxp o desempenho por vezes era sofrível... Além 
de devorar a ram...

Foi a melhor coisa que já fiz nesses últimos tempos. Instalar o Ubuntuamd64 ! 
Eu assino embaixo !!

Pessoal, 

Muito prazer, meu nome é João Antonio, sou professor de Informática para 
Concursos Públicos em várias Escolas do Brasil e autor de um livro nesse seg-
mento.



43

Comecei a usar o Linux há 10 anos (1996), com os primeiros RedHat (imaginem 
como era nao ter suporte a quase nenhum hardware dos meus “micros franks-
tein”... Ô... era uma lástima!)... 

Naquela época, meu “namoro” com o Linux nao era sério (eu havia estudado 
para as provas da MS - sou MCP - pssss... fala baixo... nao espalha... beleza?), 
mas eu sempre gostei da idéia de poder “saber como o troço funciona”... Por 
mais que estudasse para o Sistema Operacional legado, sempre que eu chegava 
lá... não chegava... O Windows é uma virgem para mim... Ele nunca deixou que 
eu “avançasse o sinal”... Por que? Porque é fechado!

Amigos, como todos sabem, usar o Linux é como dirigir um “carro transparen-
te”... Você pode guiá-lo como se guia um carro normal, mas ao ver as peças 
funcionando... Você será convidado a conhecer mais daquela máquina! Eu cos-
tumo dizer em sala de aula que o Linux convida todo MOTORISTA a ser MECA-
NICO! (a menos que o motorista ainda herde aquela “preguiça” característica 
dos usuários do OUTRO SISTEMA)...

Já namorei vários linux... Slack (pouco), RedHat (bastante), Fedora4 (demais), 
SuSe 10.1 (meu atual)... 

Confesso que já havia visto o Ubuntu antes, em LiveCD, numa banca de revista, 
mas ele havia apresentado, em sua versão 5.algo, alguns problemas em meu 
notebook e, por isso, eu nao “me apaixonei” por ele na época!

Segundo Verón (1980), as frases nunca são analisadas isoladamente. A análise dos enun-
ciados proferidos pelos usuários do Ubuntu-BR vai, naturalmente, exigir que se construa 
uma relação de uma dada sentença com as demais. Isso mostra que o real e profundo 
sentido de um enunciado apenas existe relativamente ao sentido de outros enunciados. 
Assim, cada emissor torna-se, também, um propagador e produtor de novas mensagens 
para expandir a ideologia da marca Ubuntu, ao mesmo tempo em que consome e recebe 
os textos dos demais membros da comunidade, numa constante renovação do valor sim-
bólico associado ao Ubuntu.

Na página inicial da comunidade, o convite é explícito: “Se você for um usuário do Linux 
experiente ou está apenas iniciando nos softwares livre, existem muitas maneiras de se en-
volver com a comunidade Ubuntu”. Todos, experientes ou não, estão convidados a acessar 
dados, contribuir e fazer parte do grupo. O objetivo desse empreendimento é a formação de 
um ambiente inclusivo para os usuários, além de imprimir uma lógica de ação que valoriza-
rá o SLCA, gratuidade, segurança e suporte que a sua governança descentralizada promete. 
Isso pode ser constatado no espaço “Divulgação”, do site www.ubuntu-br.org/participe. 

Nesse cenário, os usuários orgulhosos se autodenominam “Ubunteiros”e adotam a filoso-
fia de interagir com os outros visando o bem de todos. O conhecimento deve ser compar-
tilhado, pois todos fazem parte de algo maior, onde não há espaços para competições ou 
desigualdade. Usuários, experientes ou não, sentem-se livres para expor seus comentários 
e recebem suporte dos demais. Aqui, é fundamental reconhecer que o êxito da marca 
Ubuntu-BR depende da reiteração dos aspectos verbais e interacionais junto aos integran-
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tes de modo a reconstruir um sentido de marca que apele para o sucesso da produção 
compartilhada. 

Sob essa lógica, a escolha da palavra africana “Ubuntu” foi um esforço para encontrar algo 
que expressasse o seu processo de desenvolvimento a partir do SLCA, a interdependência, 
o apoiar-se no ombro dos gigantes para alcançar e realizar novos ideais e suprir necessida-
des de grandes organizações, bem como de desenvolvedores e engenheiros, o que contri-
bui para construir uma marca com sentido forte e organizado. Shuttlewoorth, um dos pais 
fundadores do Ubuntu, investiu nessa palavra que, traduzida, significa “humanidade para 
os outros” ou “eu sou o que sou devido ao que nós somos”. Além disso, a ideia de relacio-
namento pessoal construído com base no respeito mútuo descreve as regras fundamentais 
da comunidade que Canonical, empresa criada para gerir a marca, desejava criar(HILL e 
BACON, 2008). Isso pode ser constatado no trecho abaixo:

Alexandre Cavedon

Sou Analista de Redes e estudo Sistemas de Informação nas Faculda-
des SPEI Curitiba - Paraná – Brasil Trabalho na Materia Logica Sistemas 
Computacionais. A empresa vende um sistema ERP (100% linux) e pres-
ta serviços de instalação e manutenção de servidores linux (aonde eu atuo). 
Trabalho com o Ubuntu a + ou menos 6 meses. Sou fãzaço do Ubuntu-
zão e do Conectiva (o qual também utilizo profissionalmente). Espero, as-
sim como todos vocês, estar disponível para ajudar no que for preciso.
Grande Abraço,

José Tadeu

Professor de Português e InglêsJuiz de Fora/MG – BrasilSou velhinho: 52 anos 
(don’tcall me granddaddy....)Mexo com micros desde 1984, com um TK85. Pas-
sei pelo MSX, Amiga e Windows.Estou no Linux há um ano, primeiro com o 
Fedora (bonzinho), depois Slackware (que ainda tenho instalado e uso, porque, 
apesar de meio conservador, é muito confiável e seguro) e, desde 12/04, com 
o Ubuntu, que me atraiu muito pela filosofia e jeitão meio-hippie, meio-utópico, 
sei lá.Espero aprender com vocês, porque sei pouco.

Esses relatos fornecem suporte para a construção marcal sustentada pela busca de moldar 
a natureza e o conteúdo das demandas dos usuários, assim como a forma como serão 
respondidas. De modo que extrapolam as propriedades técnicas para inserir narrativas 
e experiências individuais que apontam para uma marca superior, divertida e inovadora. 
A partir da observação realizada, podem-se definir temáticas centrais a estes processos, 
principalmente que enfatizam como a construção da realidade do uso do software ocorre 
socialmente e fatores subjetivos influenciam nessa concepção. 

6.1. REALIDADE UBUNTU
Segundo Douglas (1998), se uma cultura deseja manter seus diferenciais, deve ser definida 
uma relação de oposição com as demais. É preciso que em seus comportamentos, as pes-
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soas pertencentes ao grupo estejam tentando criar uma forma ideal de vida comunitária e 
se persuadindo mutuamente para construção da realidade idealizada. 

O termo “comunidade” também sugere um senso de pertencimento e contato constan-
te, certa interação social continuada e, além disso, um sentido de familiaridade entre os 
usuários. Isso leva ao reconhecimento de identidades individuais e a percepção subjetiva 
de pertencer ao grupo (KOZINETS, 2010). No caso da Comunidade Ubuntu-Br, é possível 
observar, por meio do monitoramento dos debates nos fóruns, que os membros, princi-
palmente os mais antigos, desenvolveram uma relação de amizade entre si, mesmo que 
o objetivo central seja o compartilhamento de informações relevantes ao uso do software 
(FERNANDES et al., 2011).

Por meio da comparação com outras formas de viver, as diferenças entre as ideologias 
se tornam cada vez mais aparente. No fórum da comunidade Ubuntu-BR, observam-se 
constantemente comparações com o sistema operacional mais amplamente usado no 
mundo, o Windows.

Apesar de possuir um maior número de usuários, o Windows é fortemente criticado no 
fórum Ubuntu-BR, ora por suas limitações técnicas, ora por ser um software pago. O des-
preparo de profissionais da área de informática na prestação de suporte a usuários Ubuntu 
cujas máquinas estão apresentando problemas funcionais gera revolta nos ubunteiros, que 
se unem contra a hegemonia do Windows

Vê só essa:

Liguei pra Vivo pra falar que a banda larga tava lenta, fui conversando numa boa, 
até que falei “Uso Linux”, daí ela falou: - Você poderia usar o Windows para um 
técnico examiná-lo. A vontade que me deu era falar: - Pô meu, agora tenho que 
pagar pelo atendimento???!?!?!

Olha sou meio sarcástico as vezes com esses suporte ditos técnicos, usei por 
tempo o modem da Vivo e uma vez durante a conversa com um técnico disse 
para um entregar o lugar para alguém do dito fórum a que ele me recomendou 
pois ele me disse: _usuários Linux são mais avançados por favor senho Paulo 
dirija-se a este link e tente resolver o problema.

E me passou o link do ubuntuforum dei uma sonora gargalhada e repeti para o téc-
nico atendente é rapaz então acho que a empresa deva mesmo acessar o forum e 
fazer oferta de emprego pois pode ser que alguém lá esteja precisando da sua vaga.
Duro? É um pouco.

Nesse sentido, o Ubuntu-BR constrói uma identidade marcal a partir da identificação de di-
ferenciação com o sistema Windows, por exemplo, com a sua lógica proprietária, fechada 
e centralizada. Essa diferença permite a articulação dos discursos compartilhados pelos 
usuários, contribuindo para empreender uma marca que forja um sentido comum para 
todos.Essas diferenças auxiliam na definição das justificativas que explicam a existência da 
comunidade e da marca (melhor sistema disponível).
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6.2. DECLARAÇÃO DE AMOR PELO UBUNTU
Uma vez que os valores simbólicos associados à imagem da marca Ubuntu são identificá-
veis já a partir de seu nome, a proposta é que os usuários vão além do software e levem 
em consideração os princípios Ubuntu para suas vidas, propagando a marca e gerando co-
munidades de “apaixonados”.Um dos tópicos do fórum chama-se “Declarações de amor: 
eu amo o Projeto Ubuntu!”4, no qual os usuários postam os motivos pelos quais adotaram 
o software e como suas vidas mudaram a partir disso. Como pode ser constatado pelo 
trecho abaixo:

Cheguei a esta conclusão heheheheh

bem... tudo começou no inicio de fevereiro e estava entrando em depressao, 
com o final das ferias, nao consegui me mudar para belo horizonte, e ou-
tras coisas da vida......no inicio de fevereiro me lembrei que meu primo tem 
a versao 5.04 de um Linux chamado Ubuntu, e eu como anarco-;/) contra o 
monopolio do ‘Uindous’ resolvo entrar nessa depois que os CDs chegam no 
inicio de Março, eu conheço o Projeto inteiro em links que achei no google 
e instalo. começo a distribuir, algumas pessoas gostaram, e fiquei satisfeito 
agora chegou 21 CDs, 18 ontem sendo 10 de Ubuntu, 5 de Edubuntu e 
3 de Kubuntu. hoje chegaram os 3 de Ubuntu que pedi antes destes 18.
-já aparesentei um Projeto com minhas ideias de colocar o Edubuntu no meu cole-
gio para as crianças -estou distribuindo CDs do xubuntu gravados por mim num 
anuncio do mercado livre sem fins lucrativos, onde hoje tive o segundo a pedir 
CD - intalei ontem o Ubuntu 7.04, bem mais rapido que o 6.10 por sinal - fui no II 
encontro anual de Usuarios de Ubuntu de MG e gostei BASTANTE - estou ainda 
com muitos CDs aqui para distribuir amanha, snedo que dos 11 que ainda tenho, 
6 jaestao com quem eu distribuir - o Linux ubuntu está mudando minha vida, e 
eu que quero fazer faculdade de filosifiaja quero fazer curso tecnico de informa-
tica, mesmo no segundo ano do ensino medio e correr risco de largar o curso na 
ultima parte caso eu passar na UFMG - o Ubuntu MUDOU MINHA VIDA, e agora 
eu apenas sou o que sou devido AO QUE TODOS NOS SOMOS, neste fórum
- continuarei a pedir CDs de (X)Ubuntu para caso eu precisar de distribuir
- e varios, e varios, e varias outras coisas que o Linux e o Linux Ubuntu tem 
influuenciado de BOM, MUITO BOM, na minha vidaLINUX COMO MUDANÇA DE 
MENTALIDADEHUMANIDADE PARA TODOS JÁ!

As relações estabelecidas vão além das trocas de informações técnicas. Ao externar seus 
sentimentos diante da comunidade, o usuário busca identificação com os demais, reforçar 
sua pertinência ao grupo e ratificar as regras culturais daorganização.

Muitos dos usuários afirmaram no tópico “O que te irrita no Ubuntu?” que não poderiam 
queixar-se contra o software, pois a decisão de escolha partiu exclusivamente deles, além 
de terem o que consideram o melhor sistema operacional completamente gratuito. A liber-
dade de escolha, expressa pela valorização das possibilidades de customização do uso, 
é um dos principais fatores responsáveis pela “paixão” demonstrada pelos usuários e a 
razão de encarar as falhas “que irritam” como desafios a serem superados. Esse aspecto 
é relevante porque mostra os esforços dos próprios usuários de projetar uma imagem da 
marca como sendo fechada e homogênea, mostrando principalmente os consensos e se-
cundando as divergências e atritos com a marca.
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Em diversos depoimentos, os usuários se orgulham de haverem conseguido tornar seus 
computadores exatamente aquilo que desejavam tecnicamente. São gratos ao software 
livre por possibilitarem essa conquista, além de sentirem ouvidos pelos demais autores 
que têm seus próprios aparatos e são tecnicamente experientes para se destacarem na 
comunidade e servirem de ajuda a outros.

Eu te amo Ubuntu!

só uma coisa, pode sair distribuindo CD’s de Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu por 
ai, se quiser, mas não esquece de dar suporte tecnico as pessoas, caso elas 
tenham algum problema, ajude-as vá até a casa delas se for necessário, não 
adianta larga-las no sistema e dizer “se vira” tem que ajudar a pessoa a aprender 
o sistema, ou então, corre o risco dela voltar pro windows e ficar com uma má 
impressão formada sobre Linux (ao invés de boa)

se não tiver condições de ajudar a tantas pessoas, pare de distribuir novas có-
pias e se concentre em ajudar os que já usam, indique-lhes o forum, o guia foca, 
etc, e só quando as pessoas estiverem auto suficientes, distribua mais cópias.

Ubuntu mudou a minha vida! mudou minha forma de ver o mundo, mudou 
minha ideologia! idelogiaaaa eu tenho uma pra viver! 

Além de se constituir como uma arena simbólica, a marca Ubuntu-BR se desenvolve em 
torno de preceitos normativos e objetivos que se propõem a servir para criação de um 
sistema influente, de modo a alcançar o seu objetivo de ser o sistema operacional padrão, 
quando se falar em Linux. 

Do total dos, aproximadamente, 74.437 tópicos existentes no fórum de discussão, 95% 
estão relacionados a assuntos técnicos. O conhecimento técnico é um fator ordenador das 
hierarquias sociais, da valorização pública de cada membro e da sua capacidade de influen-
ciar as diretrizes da comunidade estudada.

6.3. RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS
Mesmo nos principais tópicos voltados para reclamações sobre possíveis insatisfações 
em relação ao software analisados neste estudo (“O que te irrita no Ubuntu” e “A aten-
dente pediu pra eu usar Windows”), nos quais o foco seria criticar o Ubuntu, os usuários 
defendem o produto e, muitas vezes, chegam a hostilizar o criador do debate, afirmando 
que o software está aberto a ser modificado de acordo com as intenções de cada um, gra-
tuitamente. A solução de um problema comum torna-se um desafio a ser superado pelos 
usuários. Unidos, compartilham informações sobre os avanços de cada um, visando ao 
sucesso de todos.

o que me irrita no ubuntu é principalmente o desempenho o que me irrita na 
ATI é não fazer drivers decentes para o linux o que me irrita no forum são post 
como estes que não ajudam em nada o desonvolvimento do ubuntu melhoreste 
post deveria se chamar “Vamos ajudar o ubuntu a ser uma melhor distro” ulti-
mamente o numero de gente a criticar o ubuntu no forum é preocupante, será 
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que o ubuntu está piorando? nem se pode dizer que eu ainda uso ubuntu devido 
ás alterações que fiz, openboxsubtituindo o gnome, tirei todos os programas de 
tocar videos e musica e instalei outros e desactivei inúmeros serviços desne-
cessários quando trocar o kernel a unica coisa que vou ficar do ubuntu vai ser 
o splashscreen JJJ fiz todas estas alterações pois gosto de testar programas e 
configurações diferentes, nem todas foram para melhorar o desempenho 

Além disso, contam com o apoio do suporte técnico do Ubuntu, que dialoga diretamente 
com o consumidor final. A interação entre o produtor e o consumidor que está subjacente 
ao processo de co-criação também oferece a possibilidade de construir um relacionamen-
to leal e duradouro (PILLER, 2010). O usuário se apropria, de fato, do bem, pois passa a 
interagir com o mesmo de forma mais profunda, sendo um verdadeiro conhecedor de todo 
o processo de desenvolvimento do produto. Não é apenas mais um usuário fazendo uso da 
versão final de um item, mas também atua como criador da solução para sua necessidade. 

A partir do momento que começamos a usar uma distrolinux, digamos o Ubun-
tu, percebemos que quando usamos (ou usávamos) Windows aquilo não é nos-
so, não nos pertence, não é nosso sistema, aquilo é algo de propriedade de 
outrem, e compramos apenas o direito de utilizá-lo, ou seja, uma Licença

Este estudo se enveredou por um caminho contrário ao processo tradicional de construção 
de valor de marca de modo a reconhecer o papel das interações dentro das comunidades 
na criação e disseminação de “valor de marca”. Nessa lógica, aparece o papel dos usuá-
rios na criação de valor de uso, como constatado nos estudos de Leão (2007) e Freitas 
(2009). As novas tecnologias permitem novas formas de colaboração e coordenação em 
que o usuário passa a ter condições de exercer o papel de produtor valor e se organizarem 
comunidades próprias. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos dados aqui levantados, trazemos a questão norteadora das reflexões 
deste estudo: Como ocorre a criação de valor simbólico da marca Ubuntu-BR? A intenção 
foi dar um passo além do planejamento de comunicação tradicional de modo a dar conta 
dos modelos colaborativos e interativos de construção marcal. Neste, o usuário se torna um 
agente de propagação e manutenção dos preceitos que fundamentam a imagem institucio-
nal da marca. Assim, o valor de um produto vai além do seu custo de produção e quantidade 
de horas gastas e passa a representar uma atitude, uma forma de encarar o mundo, uma 
ideologia, um símbolo de status. O valor passa a ser uma construção social. Tem uma força 
social que as organizações têm que saber administrar para que tirem valor dela.

No caso estudado, a escolha da marcaUbuntu em detrimento das demais opções de sof-
tware, ocorre não somente por especificações técnicas, mas porque há uma identifica-
ção com a atmosfera construída e proposta pela marca. A consolidação desta proposição 
aparece no cotidiano dos usuários, em espaços como o fórum Ubuntu-BR, que serviu de 
cenário para as análises dos depoimentos dados pelos membros. 

Procuramos retratar como esses elementos ganham uma forma peculiar, na medida em 
que a paixão dos ubunteiros pela marca é evidente, alimentada pelas possibilidades gratui-
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tas de customização do software, tornando-o praticamente único. O incentivo por parte de 
outros usuários, que validam sua posição hierárquica na comunidade devido a seu conhe-
cimento técnico, também é fundamental para que se desenvolva e mantenha o laço entre 
marca e consumidor.

Ainda assim, pontos vulneráveis do Ubuntu foram observados durante o estudo, por meio 
das queixas de ubunteiros que afirmam ser a desorganização e mesmo falta de centraliza-
ção das informações as grandes culpadas pela pouca adesão à marca pelos usuários mais 
leigos em informática, acostumados com o sistema operacional Windows. Este sistema 
operacional, bastante criticado pelos membros em geral, serviu diversas vezes como refe-
rencial de usabilidade do mercado. Na era do capitalismo cognitivo existe um excesso de 
produção de conhecimento que a empresa pode não poder abarcar, tornando possível a 
criação de uma nova empresa, comunidade ou grupos que podem vir a competir com os 
já existentes. 

Nesta análise, foi possível compreender a relevância do “fazer junto” para criação de valor 
simbólico da marca e também a institucionalização, pelos consumidores, das propostas 
ideológicas gerenciadas pelas organizações. Somente o uso cotidiano, em meio às rela-
ções pessoais, ratifica os conceitos planejados para as marcas e os ressignificam no ce-
nário em que são inseridos. O papel do consumidor é, então, fundamental neste processo. 
Sua adesão espontânea e suas contribuições, carregadas de vivências e repertório simbóli-
co, ecoam nas ações de outros usuários e uma forte comunidade surge e se expande com 
base nessa ideologia. 

Como observado na marca Ubuntu-BR, ao mesmo tempo em que os indivíduos influen-
ciam nas modificações de seu software, emprestando-lhe características pessoais e fun-
cionalidades técnicas que venham a solucionar seus próprios problemas, também são in-
fluenciados pela ideologia Ubuntu de compartilhamento e liberdade. 

Uma vez que a análise das interações entre os membros foi realizada por meio da obser-
vação indireta, algumas indagações podem não ter sido completamente exauridas. Porém, 
buscou-se avaliar o discurso apresentado mediante o contexto de sua emissão e demais 
fatores que viessem a complementar o entendimento das relações entre os usuários e 
desses com a marca.

Outro ponto observado foi a exploração incipiente do tema em estudos no campo da eco-
nomia colaborativa como uma possível ferramenta a ser adaptada pela gestão tradicional 
para desenvolvimento de novas estratégias de branding, visando à criação e manutenção 
da identidade das marcas. Este estudo, então, teve o objetivo de oferecer uma pequena 
contribuição para a questão exposta e iniciar debates sobre o tema.
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9. ENDNOTES
1 – Internet Relay Chat (IRC) é um protocolo de comunicação utilizado na Inter-

net. Ele é utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, 
permitindo a conversa em grupo ou privada. Foi documentado formalmente 
pela primeira vez em 1993, com a RFC 1459. O IRC ainda existe, com cente-
nas de redes ativas para quem queira usufruir de seus recursos. O número de 
frequentadores, porém, é deveras baixo para bate-papo. O IRC hoje é usado 
para fins mais específicos. Existem canais que realizam troca de arquivos 
entre usuários semelhantes aos que os peertopeer fazem. Além disso o IRC 
é bastante utilizado por distribuições Linux que utilizam o IRC para dar su-
porte aos usuários, como a Ubuntu. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Re-
lay_Chat)

2 – Bugs como os erros computacionais são chamados, no campo da informá-
tica.

3 – AT&T (abreviação, em inglês, para American Telephone and Telegraph) Cor-
poration é uma companhia americana de telecomunicações. A AT&T provê 
serviços de telecomunicação de voz, vídeo, dados e internet para empresas, 
particulares e agência governamentais. Durante sua longa história, a AT&T foi 
a maior companhia telefônica e o maior operador de televisão a cabo do mun-
do. No seu auge, cobriu 94% da área dos Estados Unidos, constituindo um 
monopólio. Depois de um longo processo, a AT&T foi dividida em diversas 
empresas menores a fim de estimular a concorrência. As empresas-filhas da 
AT&T são conhecidas nos Estados Unidos como “Baby Bells”. A AT&T origi-
nal ficou apenas com as ligações de longa distância.

4 – Tópico lido 3351 vezes, com 18 respostas (data de coleta: 12 de dezembro 
de 2012).
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RESUMO: Este trabalho analisou o efeito da estratégia política sobre as fusões e aquisições no 
Brasil entre o período de 2002 a 2012. Como em estudos anteriores, esperava-se efeito positivo 
da estratégia política sobre as operações adotando a perspectiva de que o poder regulador do 
Estado atende aos interesses do mercado (Stigler,1971). Mesmo utilizando uma variável instru-
mental, os modelos de regressão obtidos rejeitaram as hipóteses que relacionavam a eficiência 
da análise das operações à estratégia política mostrando que o efeito é causado pela quantidade 
de processos analisados.

Palavras chave: Fusões e Aquisições. Estratégia Política. Regulação.

POLITICAL STRATEGY X REGULATOR STATE: AN ANALYSIS OF 
THE EFFECT ON MERGERS AND ACQUISITION IN BRAZIL

ABSTRACT: This study examined the effect of political strategy on mergers and acquisitions in 
Brazil between 2002 to 2012. As in previous studies, it was expected positive effect of political 
strategy on operations by adopting the view that the regulatory power of the state meets to market 
interests (Stigler, 1971). Even using an instrumental variable, the regression models rejected the 
hypotheses that related the efficiency of the operations analysis of political strategy showing that 
the effect is caused by the number of cases examined.
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1. INTRODUÇÃO
Os atos de concentração econômica têm apresentado relevante participação junto aos pro-
cessos avaliados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC: foram cerca 
de 6195 atos de concentração registrados de 1999 a 2012 sendo o ano de 2011 aquele 
no qual foi registrado o maior volume de operações: 778 (SECRETARIA DE ACOMPANHA-
MENTO ECONÔMICO, 2013). Parte destes atos de concentração é composta pelas opera-
ções de fusão e aquisição - F&A - e tais números suscitam o interesse acadêmico sobre 
este tipo de estratégia corporativa: em trabalhos apresentados em eventos da Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Administração desenvolvem-se estudos en-
volvendo aspectos organizacionais como transformação organizacional (PIMENTA; COR-
REA; LOPES, 2010), técnicos a exemplo da eficiência operacional (MILHOMEM; HOFFMAN, 
2011) e estratégicos como a internacionalização (FERREIRA; CARNEIRO, 2009). Apesar de 
profícua, a produção científica sobre o tema no Brasil parece ser um fenômeno ainda pouco 
estudado em relação à alguns de seus aspectos. 

Pelo estudo bibliométrico de Du e Boateng (2012) que analisou 22 artigos sobre F&A 
cross-boarder envolvendo países emergentes desde o ano de 2000, é possível perceber 
algumas características predominantes: operações chinesas são as predominantes em ter-
mos de objeto de estudo não figurando entre os journals pesquisados trabalhos específicos 
sobre F&A brasileiras; as perspectivas teóricas usadas nestes estudos são internalisation, 
resource based theory, institutional theory, assimetria e empreendedorismo estratégico; 
os aspectos estudados são as motivações econômicas e financeiras, criação de valor e 
performance; a abordagem metodológica predominante é a quantitativa, sendo poucos os 
trabalhos que usam estudos de caso e surveys. 

Apesar de possuir a menor representatividade entre as economias emergentes componen-
tes do BRIC (COOL; HARLÉ; OMBREGT, 2012), em se tratando de F&A o Brasil possui duas 
características que justificam estudos sobre operações ocorridas no país: as mudanças 
regulatórias sobre a proteção da ordem econômica que aumentaram a força institucional 
através da ação reguladora do Estado; a utilização por parte das firmas de estratégias de 
não-mercado (neste artigo representadas pelas estratégias políticas) em complemento às 
tradicionais estratégias de mercado, o que segundo a abordagem política confere melhores 
desempenhos às firmas que desenvolvem tais estratégias (FACCIO, 2006). 

Observando doações políticas, Aggarwal, Meschke e Wang (2012) encontraram que firmas 
que doam estão mais engajadas em processo de aquisição, mas relacionaram isso à pro-
blemas de agência que estariam associados com F&A. Ao mesmo tempo em que no Brasil 
o governo regula as F&A através de órgãos e autarquias cujos componentes são indicados 
e confirmados pelos poderes executivo e legislativo respectivamente, firmas desenvolvem 
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suas estratégias políticas; daí surge a inferência de que a análise das operações de F&A 
também seja influenciada por estas estratégias, uma vez que a regulação de monopólios e 
indústrias  que fornecem bens de interesse público é um exemplo de atuação do governo 
orientada pelo mercado (CHONG; GRADSTEIN, 2007) e como tal sofre influência das firmas 
que participam deste mercado. Desta forma a questão colocada foi: a estratégia política das 
firmas envolvidas em F&A no Brasil possui impacto na análise das operações? Estudos 
como os de Faccio (2006) e Chong e Gradstein (2007) identificaram que firmas conectadas 
politicamente possuem mais suporte junto à agências regulatórias do que firmas pouco 
conectadas, porém são estudos que não discriminaram a atuação específica da estratégia 
política na regulação feita através de políticas antitruste nem foram focados em operações 
ocorridas no Brasil, que são os gaps que este estudo pretende preencher.

Dentre as práticas anti-concorrenciais previstas na legislação antitruste brasileira, este tra-
balho toma como objeto de estudo as alterações estruturais de mercado provocadas pelas 
estratégias corporativas de F&A que são lesivas à concorrência de acordo com o artigo 
54 da Lei 8884 de 1994, tendo como objetivo identificar o efeito da estratégia política na 
análise das F&A pelo SBDC. Foram analisados dados de operações ocorridas no Brasil a 
partir de 2002 e diferente dos estudos de Faccio (2006), Chong e Gradstein (2007) que 
se utilizaram de laços políticos e lobby, adotou-se o valor das doações às campanhas 
eleitorais como proxy para as estratégias políticas das firmas envolvidas nas operações, a 
exemplo do trabalho de Aggarwal, Meschke e Wang (2012). Como a análise das operações 
possui peculiaridade como a utilização facultativa - não obrigatória - do Guia para Análise 
Econômica de Atos de Concentração (BRASIL, 2001) foi usada uma variável instrumental 
para corrigir eventuais problemas de endogeneidade que não fossem tratados com a apli-
cação da regressão robusta. Assumindo-se como hipótese que operações que envolviam 
firmas com estratégia política fossem mais eficientes considerando a quantidade de fases 
que compõe a tramitação do ato no SBDC (maior eficiência significa menor quantidade de 
fases), verificou-se que a tramitação dos atos não está ligada à conexão política das firmas 
envolvidas, mas à quantidade de atos submetidos à análise. Tal achado ajuda a preencher 
os gaps teórico – a utilização da abordagem política para analisar operações de F&A – e 
empírico – a falta de estudos desta natureza envolvendo operações ocorridas no contexto 
brasileiro – em relação ao estudo de F&A no Brasil e motivar trabalhos posteriores acerca 
da relação entre estratégia política e regulação no contexto nacional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. FUSÕES E AQUISIÇÕES

2.1.1. Defi nição

Antes das ondas de F&A nos Estados Unidos que ocorreram em três períodos do século 
XX - 1920, entre 1967 e 1969 e entre 1980 e 1990 (Brealey, Myers & Marcus, 2001) -, 
o final do século XIX foi marcado por uma onda de operações que visavam a integração 
vertical das firmas e deram origem à corporação multidivisional (CARTER; CLEGG; KORN-
BERGER, 2008). As operações diferenciam-se através das estruturas de propriedade e con-
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trole resultantes: a fusão ocorre quando duas empresas integram as operações de forma 
que ambas possuam o mesmo poder; a aquisição evidencia-se pela obtenção do controle 
total ou majoritário de uma empresa por outra (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). No 
Brasil as F&A são observadas através do registro de atos de concentração que de acordo 
com a Lei 12529 de 30 de novembro de 2011 ocorrem quando duas ou mais empresas 
anteriormente independentes se fundem, quando uma ou mais empresas adquirem, direta 
ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qual-
quer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas, quando uma 
ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas, ou ainda quando duas ou mais 
empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. 

A literatura elenca diversos motivos para F&A: potencial de contribuição de habilidades na 
firma adquirida e na adquirente (PAINE; POWER, 1984), taxas corporativas (WILLIAMSON, 
1985), menores custos recorrendo-se ao mercado do que à integração vertical (Singh & 
Montgomery, 1987), má qualidade da atual gestão da firma adquirida e a busca por sinergia 
(BREALEY; MYERS; MARCUS, 2001), aumentar o poder de mercado, proteger-se em face 
de um ambiente de alta incerteza, superar barreiras de entrada, reduzir custos de desenvol-
vimento de novos produtos, diversificar as empresas, reformular o escopo competitivo da 
empresa e adquirir novas capacitações (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008) e ainda por-
que gerentes preferem administrar grandes empresas, buscam aquisições não relacionadas 
para aumentar sua remuneração e para se protegerem contra riscos (BESANKO et al, 2010).

Williamson (1996) aponta três tipos de fusão: para aumento da colusão, para aumento 
da eficiência e para efeitos estratégicos como a fusão de duas firmas concorrentes para 
diminuir a competição direta e fusão de firmas para efetuar a entrada em um mercado de 
forma mais eficiente do que melhor do que se entrassem cada uma de forma independente.

2.1.2. Contexto brasileiro para as F&A

Bach e Allen (2010) afirmam que economias globais que abriram suas indústrias criando 
oportunidades de mercado ao mesmo tempo criaram desafios de não-mercado através de 
suas agências regulatórias e isso se evidencia no Brasil que possui declarado na Constitui-
ção Federal de 1988 o princípio da livre concorrência. O arcabouço legal é completado pe-
los artigos 1.119 ao 1.122 do Novo Código Civil e artigos 223 a 226, 228, 230 a 232 e 234 
da Lei das S/A que requer a aprovação de 75% do capital social ou envolvendo empresas 
de sociedade anônima, a aprovação de no mínimo metade dos acionistas com direito de 
voto para autorização da operação. As regulamentações ainda garantem aos sócios dissi-
dentes 30 dias para se retirar da nova sociedade e ter a cota paga em dinheiro em 90 dias; 
aos credores é garantido o direito de contestar a operação em até 90 dias. F&A também 
podem ser entendidas como atos de infração de ordem econômica caso resultem na do-
minação de mercado de forma abusiva configurada pelo controle de 20% do mercado, de 
acordo com a Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011, art. 20, §3), quando 
há o controle substancial de mercado relevante como fornecedor, intermediário, adquiren-
te ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa (BRASIL, 2011, art. 
20, §2) ou quando uma das partes envolvidas obtenha faturamento bruto anual superior 
a R$ 400.000.000,00 (Brasil, 2011, art. 54, §3). No entanto tais determinações adquirem 
flexibilidade uma vez que a mesma lei permite considerar maior percentual do controle de 
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mercado sem explicitar os critérios para tais casos e excluindo, ainda, a posição dominante 
obtida por “processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação 
a seus competidores” (BRASIL, 2011, § 1).

A regulação dentro dos setores é exercida por agências como a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional de Petróleo – ANP, Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL, entre outras que se ocupam da regulação social das firmas. O SBDC, no 
entanto, além do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - ainda é composto 
pela Secretaria de Direito Econômico - SDE - do Ministério da Justiça e a SEAE, do Minis-
tério da Fazenda. As atribuições de cada órgão são descritas pelo seguinte conjunto regu-
latório: Lei nº 8.884 de 11 de junho de 1994  alterada pela Lei nº 9.021 de 30 de março de 
1995 e pela Lei 10.149 de 21 de dezembro de 2000, a qual coloca sobre o CADE a respon-
sabilidade julgar as infrações à livre concorrência e requerer das firmas envolvidas ações 
como medidas preventivas (cessação imediata da prática e reversão à situação anterior 
com multa diária), compromissos de cessação (cessar prática conforme prazo estipulado 
dentro do qual o processo administrativo fica suspenso) e compromissos de desempenho 
(compromissos sob os quais as empresas envolvidas tem que honrar para não abertura 
do processo do CADE). Tanto a elaboração dos pareceres da SEAE quanto as decisões do 
CADE ainda podem ser orientados pela Portaria Conjunta SEAE/SDE n 50 de 1 de agosto de 
2001 que apresenta um guia para análise econômica dos atos de concentração horizontal 
com a indicação das informações e metodologia de análise a serem usados ficando, porém, 
a critério das secretarias a adoção de um rito sumário (com menos etapas) para análise.

2.1.3. Pesquisa sobre F&A

Um dos aspectos estudados na pesquisa em F&A é o valor das firmas envolvidas e o que 
tem se encontrado são casos em que as operações causam diminuição neste valor: a opção 
por F&A deveria ocorrer somente em face de sinergias (CHATERJEE, 1992). Ocorre que 
nem sempre esses resultados se repentem: Matsusaka (1993) identificou diferentes de-
sempenhos nas três grandes ondas de F&A no mundo observando que somente na última 
onda ocorrida entre 1980 e 1987 os desempenhos tornaram-se negativos. Sugere-se que 
regulações possam ser as responsáveis por tais desempenhos, o que estudos como o de 
Devers, McNamara, Wiseman & Arrfelt (2008) apontaram ao analisar o efeito da Lei Sarba-
nes Oxley, evidenciando a importância de fatores não-mercado. Estudando as operações de 
F&A na China, Hu, Zhou, Guo e Doukas (2011) reforçaram a ideia da influência dos fatores 
não-mercado no momento em que observaram que firmas adquirentes estatais possuem 
desempenho superior a firmas adquirentes privadas naquele contexto que adota controle 
liberal para as operações, ao contrário do Brasil que reforçou o poder do CADE com a Lei 
12.529 (COOL; HARLÉ; OMBREGT, 2012).

Cool, Harlé e Ombregt (2012) apontaram que dentre os países do BRIC, o Brasil foi o que 
registrou menor aumento nas operações de F&A entre os anos de 2008 e 2011 sendo 
também aquele em que o menor número de F&A se efetivou: 605 operações contra 3567 
operações da China que foi o país com o maior número de operações do BRIC. Notou-se 
que entre 2001 e 2005 houve a maior taxa de crescimento das operações (65%); no caso 
brasileiro o setor que mais operou F&A foi o de mercadorias de consumo ao passo que os 
setores de telecom e utilidades foram os que menos registraram operações. Registra-se 
também que no Brasil é grande o número de revisões feitas em processos de F&A, porém 
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observa-se que apesar do grande número de revisões somente dois processos foram rejei-
tados (1 em 2008 e 1 em 2010), sendo que mais de 90% dos processos foi aceito e menos 
de 10% deles foram autorizados com condições, um indício de que o Brasil tende a seguir 
as práticas européias de imposição de condições para autorização de operações (COOL; 
HARLÉ; OMBREGT, 2012).

2.2. ESTRATÉGIA POLÍTICA

2.2.1. Defi nição

De uma forma geral, governos visam modelar a atuação industrial através de políticas 
públicas que busquem evitar o monopólio e promover a concorrência ou impedir a con-
corrência e promover o monopólio (Caves, 1964) selecionando setores para serem ou não 
beneficiados por suas políticas (Stigler, 1971) a exemplo da economia chinesa documen-
tada por Calomiris, Fishman e Wang (2008). De acordo com esta premissa, tem-se que a 
regulação nos governos é orientada pelo mercado e assim ganharam evidência estudos 
que visassem identificar como as firmas poderiam influenciar os governos a seu favor, 
entre eles os estudos sobre as estratégias políticas estabelecidas pelas firmas.

Firmas usam a atividade política externa para influenciar o processo eleitoral e legislativo 
(BAYSINGER, 1984) definida como atividade política corporativa. A partir deste conceito 
surge a ideia de estratégia política que é a forma que a firma escolhe para tentar influenciar 
a decisão sobre políticas públicas com o objetivo de garantir vantagem competitiva ou 
sobrevivência, forma esta que é composta por várias táticas que são atividades de curto 
prazo e que não comprometem recursos excessivos (HILLMAN; HITT, 1999). A tipologia 
de estratégias políticas identificadas por Hillman e Hitt (1999) apresenta a conexão política 
como uma das táticas a serem usadas na estratégia política financeira e esta conexão é 
observada por doações a campanhas, troca de benefícios, tráfego de informações, recipro-
cidades, lobby entre outros, mas sempre com o objetivo de obter informações, votos ou 
apoio financeiro (HILLMAN; KEIM; SCHULER, 2004). Adota-se a perspectiva de que quanto 
maior for a influência do governo sobre a indústria, mais as firmas pertencentes a estas in-
dústrias tenderão a ser politicamente ativas (BONARDI; HILMAN; KEIM, 2005), sendo que 
os benefícios não são somente para as firmas, mas também para os governos que recebem 
as contribuições das firmas (CHONG; GRADSTEIN, 2007).

Kim, Pantzalis e Park (2012) vêem as conexões políticas sendo exercidas de forma direta 
e indireta pelas firmas. De forma direta, as conexões políticas são vistas como estratégias 
da firma sendo executadas a exemplo das práticas sugeridas anteriormente por Hillman e 
Keim (1995) e sobre os quais se observam alguns estudos, inclusive no contexto brasi-
leiro envolvendo a dependência de recursos da firma (CAMILLO; MARCON; BANDEIRA-
-DE-MELLO, 2012a), o desempenho (CAMILLO; MARCON; BANDEIRA DE MELLO, 2012B; 
BANDEIRA DE MELLO; MARCON; GOLSMITH; ZAMBALDI, 2012) e a internacionalização 
(FERNANDES; BANDEIRA DE MELLO; ZANNI, 2012) de firmas individuais. De forma indi-
reta os autores relacionam a conexão política a um componente exógeno ligado à geogra-
fia política onde as firmas localizadas em determinados locais são influenciadas por mu-
danças políticas ocorridas nestes locais, mesmo sem desenvolver uma estratégia política 
(KIM; PANTZALIS; PARK, 2012). Contradizendo os resultados de Faccio (2006), estudos 
como o de Amore e Bennedsen (2012) confirmam que mesmo em firmas conectadas, a 
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importância do poder político local faz-se necessária para causar aumentos no desempe-
nho inclusive em contextos com baixa corrupção e instituições fortemente desenvolvidas, 
como na Dinamarca. 

2.2.2. Pesquisa sobre Conexões Políticas

Ao passo em que existem abordagens que refutam a importância das conexões políticas 
em benefício de outros fatores como a incerteza política (JULIO; YOOK, 2012), há um ar-
cabouço teórico sendo desenvolvido que justifica a utilização da estratégia política como 
um dos drivers de desempenho das firmas como, por exemplo, aqueles que confirmam 
os benefícios da composição do board feita por membros externos com ligações políticas 
(BERTRAND et al, 2004, FACCIO, 2006; GOLDMAN et al, 2009, NIESSEN; RUENZI, 2009; 
MENOZZI; URTIAGA; VANONI, 2010) e a associação das conexões políticas com redução 
nos conflitos de agência (AGGARWAL; MESCHKE; WANG, 2012). Em relação à estrutura de 
propriedade, contestando Dewenter e Malatesta (2001) o estudo de Hu, Zhou, Guo e Dou-
kas (2011) mostrou que firmas do governo tem eficiência e lucratividade superior à firmas 
privadas, argumentando ser a conexão política entendida como a estrutura de propriedade 
pertencente ao governo, a variável moderadora para tal resultado. Usando a estratégia 
política como variável moderadora, Amore e Bennedsen (2012) confirmaram que firmas 
conectadas obtém melhores resultados ao negociar com firmas do governo; Jia, Shi e 
Wang (2012) documentaram que na ausência de reformas políticas, reformas econômicas 
aumentam o valor das conexões políticas para firmas na China, precisamente mais para 
firmas pequenas do que para as grandes.

Também foi evidenciado que as conexões políticas fornecem benefícios em via dupla: Desai 
e Olofsgard (2011) demonstraram que os políticos se beneficiam com as conexões políti-
cas das firmas através de benefícios políticos valiosos como renda obtida pelo pagamento 
de impostos e altos índices de empregabilidade o que pode conduzir a reeleições ou apoios 
para manutenção do regime da situação. Surge aí um indício do interesse das firmas em 
desenvolver uma estratégia com o objetivo de evitar mudanças políticas que provoquem 
incertezas e custos o que Lugovskyy (2012) procurou antever através de um modelo para 
prever riscos políticos através do regime de governo em vigência, indicando que sabendo 
qual regime estava vigente durante o momento da incerteza, seria possível prever o tipo de 
política mais provável de ser adotada e os custos inerentes a ela.

3. MODELO
Usando-se a definição de Baron (1995) que considera que o ambiente da firma possui 
um componente não-mercado composto por arranjos social, político e legal, marcando 
a interação entre a firma e suas partes com a influência de agentes institucionais como 
o público, governo, mídia e instituições públicas, assume-se que a estratégia politica é 
uma estratégia de não-mercado e mediante sua adoção, firma e políticos obtém ganhos 
e é a regulação governamental um dos principais drivers que orientam a APC das firmas 
(LUX et al, 2011). Mesmo em países com sistemas políticos e contextos tão diferentes 
quanto a China e os EUA o papel regulador do Estado é evidente (HE, 2006) e dentre as 
abordagens usadas para estudo, a teoria da escolha pública frisa que o Estado como uma 
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máquina de poder representa ameaças ou oportunidades para todas as indústrias criando, 
então, beneficiários e prejudicados na relação Estado-firma, pois sempre atenderia a um ou 
poucos grupos de interesse em detrimento da sociedade (STIGLER, 1971). Para se tornar 
beneficiária, a firma busca adquirir regulações favoráveis, desenvolver formas de burlar a 
regulação quando estas não são favoráveis ou ainda buscar a manutenção de regulações 
ineficientes desde que mantenham ou concentrem interesses de grupos de interesse (STI-
GLER, 1971), e adotando um comportamento rent-seeker buscam desenvolver estratégia 
política para obter rendas a partir dela e sendo que a utilização da estratégia política com o 
objetivo de modelar esta ação reguladora, configura-se como uma alternativa para a firma 
e em particular se relaciona às regras de competitividade estabelecidas no país. Como indi-
cou anteriormente Faccio (2006), as conexões políticas são mais evidentes em países dos 
sistemas regulatórios mais relaxados do que em contextos mais fortes institucionalmente 
e que previnem conflitos de interesse político.

Ainda que o Estado busque suprimir falhas de mercado ao mesmo tempo em que busca 
limitar o poder de mercado das firmas (PIGOU, 1938), acompanhando a crença de Stigler 
(1971) sobre a captura do Estado pelo mercado, diante da privatização e a liberação econô-
mica, a regulação passou a enfatizar programas de ajuste estrutural focados em desregula-
ção para criar economias de mercado mais eficientes (JALILIAN; KIRKPATRICK; PARKER, 
2006) e neste caso evidenciam-se as ações de controle de seus atos de concentração. 
Ocorre que a análise dos atos de concentração não se dá em instâncias democraticamente 
eleitas, mas através delas numa situação em que o Estado ao delegar o provimento de bens 
e serviços à iniciativa privada, instala organismos de regulação cujos membros analisam e 
julgam os méritos das operações das firmas, mas também elaboraram a legislação secun-
dária (regulamentos, portarias, normas, guias) que orienta as operações. Tais membros 
que são escolhidos e aceitos para integrar estes organismos de regulação sujeitam-se 
aos deveres dos servidores públicos sem, no entanto, terem acedido ao cargo através do 
sistema meritocrata adotado que é o concurso público: desde a Lei 8884 de 11 de junho de 
1994, os componentes do CADE são nomeados pelo Presidente da República e aprovados 
pelo Senado Federal. Também se observa que os processos de análise do SBDC anteriores 
à Lei 12529, dotavam os processos de morosidade observando-se um tempo médio1 de 
aproximadamente 1300 dias considerando o tempo dos atos de concentração nos quais 
pelo menos uma das partes possuía estratégia política via financiamento de campanha. 
Esta morosidade pretende ser sanada com novo procedimento de análise que centraliza no 
CADE as funções de apreciação e investigação anteriormente exercidas pela SEAE e SDE 
(BRASIL, 2011). Diante disso, as hipóteses testadas foram:

H1: operações cujas fi rmas envolvidas desenvolvem estratégia política são mais efi -
cientes o que das fi rmas que não desenvolvem estratégia política

H2: a estratégia política das fi rmas envolvidas em processos de F&A no Brasil tem efei-
to positivo sobre a efi ciência da análise dos atos de concentração

H3: o volume de ato de concentração de F&A no período tem efeito maior sobre a efi ci-
ência da análise do que as conexões políticas

De acordo com as hipóteses descritas, a variável dependente a ser analisada é a eficiência 
dos processos de operações de F&A no Brasil - denominada etapasproc - medida pela 
proxy do número de etapas desenvolvido nos atos de concentração.  As variáveis inde-
pendentes são a estratégia política - denominada valordoa – das envolvidas na operação 
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medida pela proxy de valor da doação à campanha presidencial nos anos de 2002, 2006 
e 2010, pois parte da Presidência da República a indicação dos componentes do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC; adotou-se uma dummy - denominada doant 
- para as operações que ocorreram antes e depois das firmas envolvidas efetuarem doa-
ções às campanhas políticas; como proxy para volume de atos de concentração, adotou-se 
a quantidade de atos registrados no período - denominada qtddproc. Adotaram-se como 
variáveis de controle o tamanho do market share após a operação - denominado mstotal 
-  e o market share anterior das firmas envolvidas na operação - denominado msadquiren-
te e msadquirida - que era uma característica limitadora das operações constante na Lei 
8884, sobre a qual as operações analisadas no período entre 2002 e 2012 estavam sujei-
tas2 com respectivas dummies umas vez que tais market shares poderiam ser superiores a 
20% - denominadas, respectivamente mstot, padquir e padqui; outras variáveis de con-
trole adotadas foram se a operação tinha como firma adquirente uma firma com estratégia 
política - denominada adquir -, o tempo entre as datas de início e final da análise do ato de 
concentração - denominada tempoproc - , o resultado da análise do ato de concentração 
que pode ser aprovado, aprovado com restrição ou reprovado - denominado resultado -, 
o valor da operação - denominado valorop -, o ano da operação - denominado anoop, o 
ano da doação - denominado anodoa -, dummies para ano da operação e ano da doação – 
denominadas respectivamente td* e tdd*. Assim tem-se a equação 1:

etapasproc  = α + βvalordoai + βdummy doanti + βmstotali + βdummy mstoti + βmsadquirentei 
+ βdummy padquiri + βmsadquiridai + βdummy padquirii+ βqtddproc + βdummy adquir 
+ βtempoproc + βresutlado + βvaloroop + βanoop + βanodoa + βdummy td* + βdummy 
tdd* + ᵋ 

(Equação 1)

4. ANÁLISE DOS DADOS
Os dados analisados foram obtidos em três fontes:

- os atos de concentração cujas informações foram obtidas nos sites da SEAE e CADE; 
foram consultados os atos de concentração encaminhados à SEAE entre os anos de 2002 
e 2012; os dados referentes às operações foram extraídos a partir da leitura dos atos de 
concentração e pareceres relacionados; devido às restrições relacionadas à confidenciali-
dade dos dados permitidas pela Portaria SEAE n.46 de 28 de março de 2006, coletaram-
-se os atos de concentração que possuíam todos os dados referentes às variáveis utiliza-
das no modelo na versão pública dos documentos disponibilizados, totalizando 126 atos 
analisados; pela portaria as firmas envolvidas em atos de concentração podem solicitar a 
confidencialidade de informações e documentos mencionados na versão pública do ato, 
como valor da operação e capacidade instalada/participação de mercado; dentre todas as 
possíveis operações abarcadas dentro dos atos de concentração conforme definição da Lei 
12529, foram considerados somente os atos de concentração que tratavam de operações 
de F&A;

- as doações para campanha foram obtidas no site do Tribunal Superior Eleitoral; o site 
contém informações sobre eleições municipais, estaduais e federais a partir de 2002, mas 
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foram analisados os dados referentes às eleições presidenciais ocorridas em 2002, 2006 e 
2010, pois de acordo desde a Lei 8884, a composição a estrutura administrativa do CADE 
é feita a partir das indicações da Presidência da República, então se assume que o foco do 
estabelecimento da conexão política esteja no nível das eleições presidenciais.

A análise dos dados foi feita com o uso do software Stata seguindo as orientações de 
Baum, Schaffer e Stillman (2003), Wooldridge (2003) e Baum (2006). No exame prelimi-
nar não constavam valores perdidos, mas algumas observações que apresentaram valores 
atípicos como somente 2 etapas de análise durante um período de quase 10 anos foram 
mantidas. As estatísticas descritivas mostraram desvios padrão superiores a 3 para ano da 
doação, valor da doação, market share do adquirente e da adquirida, tempo de processo 
e ano da operação, no entanto no teste de normalidade univariada, valores de assimetria 
e curtose apresentaram-se dentro dos limites de -1 e +1. Inicialmente optou-se por uma 
estimação OLS com verificação de multicolinearidade através dos valores VIF superiores 
a 10 e daí eliminaram-se uma a uma as variáveis mstotal, mstot, padquir, padqui, anoop, 
anodoa, td* e tdd*. Rodando novamente a OLS, obtiveram-se pvalues não significantes 
a 0,05 para msadquirida, valordoa, valorop, tempoproc, adquir, msadquirente e qtddproc 
que foram eliminadas uma a uma resultando numa equação final – equação 2 - que tinha 
como regressores de etapasproc, as variáveis resultado e doant.

Etapasproc = - 45.21 + 35,59resultado – 11.38doant

(Equação 2)

Testando a heterocedasticidade dos resíduos para a equação 2 através do teste de Breusch-
-Pagan, verificou-se a rejeição da hipótese nula sobre a variância constante do erro o que 
motivou a  adotar-se um modelo usando regressão robusta. Neste caso a equação final ob-
teve um maior número de regressores, porém menor significância; um comparativo entre 
os modelos pode ser visualizado na tabela 1. 

Ocorre que a variável qtddproc apresenta indícios de ser endógena; esta variável refere-se 
à quantidade de atos de concentração submetidos à análise por ano e esta quantidade re-
flete a disposição das firmas em aumentar seu poder de mercado. No entanto a Lei 12529 
determina que as operações devam ser submetidas ao CADE antes de sua concretização, 
o que segundo o presidente interino do CADE declarou em 20123, provocaria uma “corrida 
por F&A” antes de maio de2012, data a partir da qual a lei passaria a vigorar. Entende-se, 
então, que caso as firmas quisessem se adiantar à esta mudança regulatória, deveriam 
submeter mais processos para análise e que isso venha ocorrendo desde 2004 quando foi 
proposto o Projeto de Lei n.3937-B que resultou na chamada nova lei da concorrência – a 
Lei 12529. Isso é possível de se notar, pois em 2003 foram encaminhados 395 atos de 
concentração ao SBDC e em 2004 foram 500 atos, diminuindo este montante nos anos 
posteriores (368 atos em 2005 e 383 atos em 2006, por exemplo) e aumentando novamen-
te em 2010 (671 atos) e 2011(778 atos) que foram anos que antecederam as mudanças 
legais. Considerando que as firmas usam a estratégia política como forma de influenciar a 
regulação, admite-se que a quantidade de atos de concentração possa ser influenciada pela 
conexão política de forma que a conexão política aumente o número de atos de concentra-
ção submetidos pelas firmas ao SBDC. Assume-se que os atos de concentração anteriores 
à doação da firma não estejam correlacionados como termo de erro - u – e que, portanto, 
possam ser usados como variável instrumental de qtdd e essa hipótese foi testada através 
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de uma regressão simples que obteve significância de 0.000 e 28.39 para o teste F. Desta 
forma adotou-se atosantes como instrumento para a variável qtddproc, passando-se a 
uma regressão iv de 2 estágios (2sls).

Tabela 1: Comparativo entre os modelos de regressão

Variáveis Modelo1 - OLS Modelo2 – OLS 
ROBUSTA Modelo3 – IV 2SLS

Constante -53.38 28.01

Valordoa 4.44 4.44

Qtddproc 0.22 0.22 -0.02

Msadquirente 0.17 0.17

Msadquirida -0.01 0.08

Resultado 34.28 13.28 37.42

Tempoproc -0.00 6.91 -0.00

Valoop -8.19 2.60

Doant -10.46 4.01 -13.87

Adquir 2.24 3.74
Fonte: análise dos dados (2013)

Ao se usar variáveis instrumentais na equação deve-se analisar se o instrumento escolhido 
é forte ou fraco, ou seja, a medida na qual este instrumento de fato possui efeito sobre a 
variável x objetivada ou está correlacionado com u. Tal verificação se fez através do resul-
tado do teste F no primeiro estágio da regressão iv que deve ser superior a 10 para que o 
instrumento seja considerado forte. A estatística F obtida foi de 11.16, sendo que mais de 
90% dos resíduos foram explicados pelo modelo, mas registrando significância de 0,663 
para tempoproc. Este resultado implica dizer que o tempo da análise não guarda relação 
significante com o número de etapas de análise do ato, no entanto a própria legislação vi-
gente à época determinava prazos para apreciação dos atos de concentração (30 dias para 
SAE e 30 dias para a SDE emitirem seus pareceres técnicos mais 60 dias para liberação do 
ato pelo CADE), que poderiam ser prorrogados e atrasados caso fossem necessárias as 
tomadas adicionais de informações (Brasil, 1994), ou seja, as etapas de análise estão rela-
cionadas ao tempo. Esta inconsistência em relação aos resultados pode ser explicada pelo 
fato que regressores IV são suscetíveis ao tamanho da amostra e são menos precisos que 
os estimadores OLS, desta forma rodou-se novamente a OLS robusta incluindo atosantes 
como regressora de etapasproc cujos resultados estão na tabela 2.

Tabela 2: Resultados da OLS robusta originalFonte: análise dos dados(2013)

Regressores Coefi cientes Erros padrão Teste t Pvalue

valordoa 4.44 2.22 0.20 0.842

qtddproc 0.02 0.01 2.96 0.004

msadquirente 0.17 0.13 1.36 0.177

msadquirida -0.01 0.08 -0.06 0.953
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resultado 34.28 13.28 2.58 0.011

tempoproc -0.00 6.91 -3.44 0.001

valoroop -8.19 2.60 -0.31 0.753

doant -10.46 40.12 -2.61 0.010

adquir 22.37 37.45 0.60 0.551

atosantes -0.80 0.28 -2.82 0.006

_cons -53.37 28.01 -1.91 0.059

Fonte: análise dos dados(2013)

De acordo com os resultados da regressão, rejeitou-se a H1 de que atos de concentração 
envolvendo firmas que antes da operação efetuaram doações para campanha presidencial 
são mais eficientes em termos de etapas de processo do que firmas que não efetuaram do-
ações: a variável doant apresentou significância a 0.05, mas sinal negativo. Com o auxilio 
do teste t (valor 3.63) para doant, pode-se verificar que das 126 observações analisadas, 
65 atos foram analisados após a doação feita pela firma adquirente à campanha presidência 
e que a média de etapas para estes casos foi de 17.34 enquanto que a média dos atos em 
que houve doação foi de 30.07 etapas. Este resultado também se confirma ao se considerar 
o número de atos realizados antes das doações políticas que foram igualmente significan-
tes e também tem sinal negativo.

Observando-se o valor das doações, percebe-se que esta variável não apresentou signifi-
cância, ou seja, refuta a H2 de que quanto maior for a doação em menor quantidade serão 
as etapas de análise dos atos. Retirando-se as variáveis com menor significância resulta-se 
num modelo em que o valor das doações não é considerado um regressor das etapas dos 
processos, conforme tabela 3. Porém percebe-se a aceitação da H3 que previa que a quan-
tidade de processos no ano tivesse efeito superior sobre a eficiência da análise dos atos de 
concentração do que a estratégia política das firmas envolvidas nas operações.

Tabela 3: Resultados da OLS robusta final

Regressores Coefi cientes Erro padrão Teste t Pvalue

qtddproc 0.02 0.01 2.98 0.003

resultado 34.62 11.47 3.02 0.003

tempoproc -0.00 6.77 -3.47 0.001

doant -10.26 3.20 -3.20 0.002

atosantes -0.66 0.26 -2.51 0.013

_cons -50.28 23.62 -2.83 0.035

Fonte: análise dos dados(2013)

Tais resultados são indícios para se refutar a premissa da teoria da captura em que a regu-
lação é feita para atender os interesses do mercado (STIGLER, 1971) e, portanto, a estraté-
gia política não possui papel relevante na modelagem do ambiente competitivo da firma. Tal 
achado é contraditório em relação à estudos anteriores que evidenciaram o efeito positivo 
da estratégia política sobre a regulações (FACCIO, 2006; CHONG; GRADSTEIN, 2007), mas 
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deve-se considerar que: a. estes estudos não consideraram somente o contexto brasileiro; 
b. não foram específicos em relação à regulação antitruste ; c. utilizaram-se de uma amos-
tra maior do que a utilizada neste trabalho e, d. utilizaram como proxy a conexão política e 
não a doação em campanhas. Também se deve considerar que ao mesmo tempo em que 
em países onde há muita assimetria de informação e os burocratas podem ser players mais 
importantes do que os legisladores, pois possuem decisões técnicas e difíceis de enten-
der favorecendo alguns interesses em detrimento de outros (MILLER; MOE, 1983) estes 
mesmos burocratas são pressionados pelos superiores com a ameaça de destituição do 
cargo (HAUGE; JAMISON; PRIEGER, 2011) principalmente quando suas agências não são 
independentes do governo (BORTOLOTTI; CAMBINI; RONDI, 2012) e assim independente 
às conexões externas que mantenham, desempenhem o trabalho de forma imparcial.

 Um comentário adicional a ser feito acerca da refutação das H1 e H2 é que segundo Hill-
man e Hitt (1999) existem várias táticas para se desenvolver uma estratégia política (lo-
bbying, relatórios e resultados de projeto de pesquisa, documentos e relatórios técnicos, 
pareceres ou participação em outras instâncias de governo, contribuições para partido 
ou para o político, honorários, despesas de viagem, serviços pessoais, mobilizações de 
empregados, clientes, fornecedores, aposentados, imagem e relações públicas, educação 
política e econômica) e ainda as conexões estabelecidas através de estruturas de proprie-
dade e controle como a composição de boards com ex-políticos e ex-burocratas. Con-
siderando que a própria Lei 12529 proíbe a participação dos componentes do CADE em 
sociedades civis, comerciais ou empresas durante o exercício do cargo e a representação 
de qualquer pessoa física ou jurídica pelo prazo de 120 dias após deixar o cargo, outras 
proxies para conexão política talvez produzam efeitos diferentes daqueles evidenciados 
neste estudo, podendo-se chegar ao mesmo achado de Faccio (2006) que usou a conexão 
política através de laços entre os envolvidos e Chong e Gradstein (2007) que usaram os 
gastos com lobby.  Registra-se também que a mudança legal ocorrida a partir de 2012 que 
exige que os atos de concentração sejam comunicados ao SBDC antes de sua aprovação, 
possa produzir efeitos contrários aos achados desta pesquisa uma vez que dos 126 atos 
analisados, 124 foram submetidos sobre a regulamentação antiga; numa situação em que 
apesar de prevenir custos ex-post como a dissolução de negócios caso o ato não seja apro-
vado, também impõe custos adicionais à indústria que deve aguardar a decisão do CADE 
para efetivar suas operações, podendo induzir firmas a desenvolverem ações favoráveis ao 
crony capitalism para sobreviver (HOLCOMB, 2012).

Referente à não-rejeição da H3, a morosidade nas análises dos atos já havia sido observada 
por Caves nos Estados Unidos onde a divisão antitruste chegou a levar 5 anos e meio para 
analisar um processo e essa ineficácia se devia, segundo o autor,  ao desinteresse do go-
verno em ter uma regulação efetiva e recursos adequados, fazendo com que mesmo com a 
demora os processos fossem favoráveis às firmas (CAVES, 1964), o que em parte observa-
-se nas F&A ocorridas no Brasil, pois poucos atos recebem restrições ou são vetados. Por 
outro lado, sem teste empírico que comprove tal relação, a lei não determina o número de 
componentes do CADE, mas a atual estrutura deliberativa sobre os atos de concentração 
conta com 6 conselheiros e 1 presidente para apreciar os processos tendo, ainda, a necessi-
dade da presença mínima de 4 conselheiros para a tomada de decisão (BRASIL, 2011) o que 
somente em 2012 acarretou mais de 50 atos de concentração a serem apreciados para cada 
conselheiro, que com base na apuração prévia, devem recomendar investigações adicionais 
afetando a quantidade de etapas à qual o ato é submetido. A frágil infraestrutura, falta de 
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mão de obra qualificada, sistemas regulatórios e mecanismos de enforcement ainda defi-
cientes caracterizam o ambiente institucional em países emergentes como o Brasil (KHAN-
NA; PALEPU; SINHA, 2005), comprometendo a eficiência do papel regulador do Estado.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho procurou analisar o efeito da estratégia política sobre a análise das opera-
ções de F&A ocorridas no Brasil entre o período de 2002 a 2012. Usando um estimador 
OLS robusto, 126 operações foram analisadas ao longo deste período onde se espera 
encontrar que operações em cujas firmas participantes tivessem desenvolvido estratégia 
política medida pela proxy de doações à campanhas presidenciais, fossem operações mais 
“eficientes” do ponto de vista do número de etapas/fases do processo e que esta eficiência 
aumentaria conforme os valores das doações feitas pela firma, adotando a perspectiva de 
que o poder regulador do Estado  é capturado pelas firmas, atendendo os interesses do 
mercado conforme Stigler (1971).

Mesmo identificando a endogeneidade de uma variável regressora e utilizando-se da va-
riável instrumental para corrigir este problema, todos os modelos de regressão obtidos 
rejeitaram as hipóteses que relacionavam a eficiência da análise das operações à estratégia 
política e não-rejeitaram a hipótese que o efeito maior é causado pela quantidade de pro-
cessos submetidos a análise. Tais achados podem estar relacionados a diversos fatores 
como as operações analisadas terem sido submetidas no regime regulamentar anterior à 
legislação em vigor desde 2012, a maioria (65) das observações analisadas era composta 
por firmas que desenvolvem estratégia política,  mas o fazem depois de terem realizado 
as operações de F&A, e a possibilidade de outras proxies como composição do board 
das firmas com ex-políticos ou ex-burocratas refletirem efeitos diferentes dado que as 
firmas possam ter o interesse em obter informações privilegiadas e mediante tais recursos 
submeter processos que sejam aprovados; cada uma destas possibilidades configura-se 
como uma oportunidade de pesquisa futura. Consideram-se como limitações neste estudo, 
o tamanho da amostra utilizado e a dificuldade em obter dados dada a confidencialidade 
permitida por instrumento legal.

Acredita-se que os achados deste estudo contribuam para o desenvolvimento teórico e 
empírico da discussão que envolve a atividade política corporativa e seu efeito sobre o 
papel regulador do Estado, de forma específica à análise das estratégias corporativas de 
F&A no Brasil. Apresentando resultados divergentes de outros trabalhos que confirmaram 
a influência positiva da estratégia política sobre a política regulatória este estudo não con-
tradiz achados anteriores, mas contribui para a discussão de que diferentes táticas políticas 
podem obter diferentes resultados em relação à regulação e em especial à regulação anti-
truste no contexto brasileiro.
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RESUMO: A cultura, a comunicação e a liderança são elementos intangíveis presentes nas or-
ganizações, mas que podem influenciar no seu desempenho e resultados. A relação entre a 
cultura da empresa, a comunicação entre os colaboradores e a gestão, bem como a liderança 
são aspectos discutidos no convívio e interação dos grupos sociais. O presente artigo teve como 
objetivo geral analisar a relação entre cultura, comunicação e liderança organizacional.  A pes-
quisa com abordagem quantitativa foi realizada a partir da aplicação de um questionário a 120 
funcionários de uma empresa de derivado de trigo da Serra Gaúcha. Os resultados indicam que 
a cultura da empresa fomenta um bom relacionamento entre o líder e seus liderados. Mais além, 
os resultados apontam também que os líderes e liderados apresentaram diferentes percepções 
desta relação, principalmente em relação à comunicação.

Palavras-chaves: Cultura organizacional. Comunicação organizacional. Liderança. 

CULTURE, COMMUNICATION AND LEADERSHIP IN 
ORGANIZATIONS: PERCEPTION LEADERS AND EMPLOYEES

ABSTRACT: Culture, communication and leadership are intangibles assets that may influence in 
the performance and results of organizations. The relationship among culture, communication 
between employees and managers, and also leadership are aspects discussed in coexistence 
and interaction of social groups of organizations.  This paper aimed to analyze the relationship 
among culture, communication, and leadership in organizations.  With a quantitative approach, 
the research was carried out in with employees of company of wheat derived in Serra Gaúcha – 
Southern Brazil - by the application of 120 questionnaires. The results indicate that the company 
culture fosters a good relationship between the leader and employees. Furthermore, the results 
also indicate that leaders and employees had different perceptions of the relationship, mainly in 
regard to communication in the company.

Keywords: Organizational culture. Organizational communication. Leadership.
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1. INTRODUÇÃO
A cultura organizacional tem sido tema de reflexões e debates tanto no ambiente acadêmi-
co quanto no ambiente da realidade das organizações. A Cultura Organizacional é definida 
como o conjunto de pressupostos básicos criados por grupos sociais em meio ao proces-
so de aprendizagem, para lidar com a de adaptação externa e integração interna (FREITAS, 
1991). Assim, a cultura pode divergir de acordo com a sociedade em que estão inseridas, 
crenças e valores. Tais aspectos podem influenciar diretamente na maneira com que as 
pessoas se comunicam (MARCHIORI, 2008). No contexto organizacional, a cultura e a 
comunicação são fatores que possibilitam aos líderes a construção de elos entre os dire-
tores e funcionários, tanto para o compartilhamento de valores como para a condução de 
mudanças nas organizações. A sintonia entre comunicação e cultura influencia o relaciona-
mento dos líderes com os seus liderados, pois cada ação organizacional envolve decisões 
em diferentes níveis. Entende-se que cultura e comunicação possibilitam relacionamentos 
efetivos e bom fluxo de comunicação entre as pessoas envolvidas nos processos da orga-
nização (MARCHIORI, 2008).

Por outro lado, cabe aos líderes a tarefa de criar planos e alternativas para que a missão da 
organização seja cumprida em sintonia com a cultura organizacional. Assim como afirma 
Chiavenato (2008, p. 173) “a cultura exprime a identidade da organização. Ela é construída 
ao longo do tempo”, sendo que esta cultura construída começa a fazer parte das práticas 
que por sua vez constituem “um complexo de representações mentais e um sistema co-
erente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e do 
mesmo modo de agir” (CHIAVENATO, 2008, p. 173). A cultura organizacional se manifesta 
de diversas formas a partir do momento em que as pessoas se relacionam e passam a 
compartilhar sua bagagem cultural. Por sua vez, a comunicação tem papel estratégico e 
fundamental de interação, construindo relações e se adequando aos grupos em que se 
encontra inserida, de acordo com os valores da organização.

A comunicação nas organizações acontece por meio da construção de significados, assim 
como a construção da cultura organizacional. Por meio da comunicação singular, uma 
relação plural pode ser construída e pode ser a mediadora de relacionamentos. O homem 
desenvolve a comunicação de maneira específica, desempenhando um papel fundamental 
na sociedade, afinal “o homem não vive sem comunicação” (RÜDIGER, 1998, p. 7). Por 
isso, a comunicação é apontada como um elemento básico de sobrevivência e satisfação 
de necessidades, e esta comunicação pode ser definida como uma capacidade de se rela-
cionar com seus semelhantes (RÜDIGER, 1998).  Ao se tratar das relações organizacionais, 
os líderes são responsáveis por impulsionar e incentivas as pessoas. Na dimensão geren-
cial, ao assumir o grau de liderança, o líder precisa conduzir grupos de pessoas em direção 
aos objetivos organizacionais. A liderança em um grupo é mais bem conduzida pela via da 
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comunicação, a fim de buscar resultados positivos para o seu trabalho e o da organização 
como um todo (KOUZES; POSNER, 1997). 

Partindo de tais considerações, o presente artigo aborda a relação entre cultura, comunica-
ção e a liderança nas organizações. Mais especificamente, busca analisar a cultura organi-
zacional na perspectiva da comunicação dos líderes com seus liderados, ou seja, entender 
o papel do líder e sua relação com a cultura e a comunicação organizacional. 

A estrutura do artigo está organizada em seções, a segunda seção descreve o referencial 
teórico da pesquisa, composto pelos construtos teóricos. A terceira seção descreve o mé-
todo de pesquisa, em que é detalhada a abordagem da pesquisa, objetivos e procedimentos 
técnicos utilizados para coleta e análise dos dados. A quarta seção apresenta a análise dos 
resultados da pesquisa. Na quinta seção são descritas as considerações finais da pesquisa, 
onde são explicitadas as conclusões frente ao objetivo proposto, as limitações e sugestão 
de pesquisas futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico deste artigo foi construído com base em trabalhos nas áreas de Cultu-
ra Organizacional, Comunicação Organizacional e Liderança Organizacional.

2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL
Os estudos sobre cultura passaram a se intensificar a partir do trabalho de Tylor (1870), 
com o livro Primitive culture. Neste trabalho, o autor apresenta o sentido de cultura como 
tudo o que envolve conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e demais hábitos 
do homem enquanto membro de uma sociedade. Segundo Barbosa (2002, p. 67) a “cul-
tura, no sentido antropológico do termo, diz respeito à dimensão simbólica da realidade. 
Refere-se à capacidade humana de simbolizar e de atribuir significado ao mundo a seu 
redor”. Sob este ponto de vista, Laraia (2004, p. 38) caracteriza o homem como um ser 
cultural. “A sua herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois 
todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado”. 

Desta forma, o relacionamento social é fator fundamental no processo de criação de cul-
tura e sua transmissão entre as pessoas, capaz, assim, de influenciar nos relacionamentos 
internos e externos que fazem parte da sociedade. Se no passado, as organizações eram 
conhecidas pelos seus prédios, hoje, em que são conhecidas pela sua cultura organizacio-
nal, é o que as diferencia e as torna únicas (CHIAVENATO, 2008). Robbins (2002, p. 497) 
afirma que até metade da década de 80 as organizações eram vistas em especial pela sua 
estrutura de coordenação das pessoas. “Elas possuíam níveis verticais, departamentos, 
relações de autoridade e assim por diante. Mas as organizações são mais do que isso. Elas 
têm personalidades próprias, assim como as pessoas”.  

Ao definir a cultura organizacional, Schein (1985, p. 23) afirma que a cultura é “um con-
junto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar, como resultado da solução de pro-
blemas de adaptação ao ambiente e da integração interna”. Barbosa (2002) corrobora de-
finindo cultura organizacional como um sistema de regras informais que define como as 
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pessoas devem se comportar na maior parte do tempo. A cultura fornece aos membros da 
organização, um norte e uma identidade, fazendo-as se sentir melhor acerca do que fazem. 

Ao discutir a cultura organizacional como resultado do comportamento das pessoas, Mar-
chiori (2008) defende que esta é formada pela interação entre as pessoas envolvidas na 
organização. Em consonância com o trabalho de Robbins (2002, p. 498) que considera 
a cultura organizacional como “um sistema de valores compartilhado pelos membros de 
uma organização e que a difere de uma para outra”. Ao desenvolver uma escala para avaliar 
a cultura em micro e pequenas empresas, Alcantara et al. (2013) enfatizam a importância 
do compartilhamento da cultura. De acordo com os autores, a transmissão de cultura pode 
acontecer quando um novo membro se junta ao grupo e então assimila a cultura desse 
grupo ou então passa a cultura para os membros. Segundo os autores, ambas as situações 
podem ocorrer ao mesmo tempo. Marchiori (2013, p. 107) reforça esta ligação de compar-
tilhamento de cultura para a consolidação da cultura organizacional. “A cultura, portanto, 
reflete a essência de uma organização, um processo que necessariamente envolve e produz 
conhecimento. A comunicação cria, dessa forma, a cultura organizacional e fortalece a 
identidade de uma organização”. Neste sentido, a autora enfatiza que, para o crescimento 
de uma organização, deve-se trabalhar ações com os seus funcionários, possibilitando que 
eles desenvolvam a sua cultura para poder representá-la. Marchiori (2013) afirma, ainda, 
que a cultura é resultado da interação social e tem sua formação com base na comunica-
ção, pois é a partir do relacionamento entre as pessoas que ela acontece.

2.2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
A comunicação é o elo dos seres humanos com o mundo. “A comunicação é o processo 
através do qual tentamos fazer com que nosso mundo tenha sentido” (RÜDIGER, 1998, 
p. 17). Em outras palavras, a comunicação permeia as relações sociais e possibilita a in-
teração entre pessoas e sociedades.  A comunicação acontece a partir da interação entre 
pessoas, nos diálogos coletivos, criando espaço para novos conhecimentos, provocando 
o pensamento (MARCONDES FILHO, 2009, p. 64). Robbins (2002) defende que a comu-
nicação pode ser entendida como um processo ou fluxo, e os problemas ocorrem quando 
acontecem desvios ou bloqueios neste fluxo. Ou seja, criam-se barreiras a comunicação. 
Por isso, o ato da comunicação deve estar em equilíbrio com o que é comunicado, pois a 
comunicação exige credibilidade e comprometimento, acima de tudo. E mais além, para 
se comunicar é preciso analisar o momento que a organização está vivendo, como ela está 
trabalhando suas ações e outros tantos processos de descoberta da própria organização 
(MARCHIORI, 2013).

No ambiente das organizações a comunicação eficaz é essencial. Kunsch (2003) sustenta 
que a comunicação é imprescindível para o relacionamento das pessoas envolvidas em 
uma organização. Na mesma direção, Marchiori (2008) defende que a comunicação é des-
crita como sendo fundamental para a organização como sistema, como organização social. 
Na mesma linha, afirma que as organizações são e se realizam pela comunicação, e pode 
ser considerada fator fundamental para a existência e perpetuação de uma organização. Os 
processos e as interações comunicativas que revelam a cultura devem ser continuamente 
pesquisados e explorados, uma vez que fundamentam a existência das organizações. Nes-
te sentido, Kunsch (2003, p. 70) enfatiza que “Um processo comunicacional interno, que 
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esteja em sintonia com o sistema social mais amplo, propiciará não apenas um equilíbrio 
como o surgimento de mecanismos de crescimento organizacional”. 

Em seu estudo sobre a comunicação e o compromisso nas organizações, por meio de 
uma abordagem social e de processos grupais e relações intergrupais, Postmes, Tanis e 
Wit (2001) afirmam que na relação entre comunicação e compromisso observa-se com 
frequência que a comunicação cria as condições para o compromisso nas organizações, e 
assim deveria ser vista como um de seus antecedentes importantes. Isso vem de encontro 
com o papel do líder e o compromisso que é inerente a este papel. 

2.3. PAPEL DO LÍDER NA COMUNICAÇÃO 
E NA CULTURA ORGANIZACIONAL
Os líderes de uma organização, representam um papel chave no alinhamento das equipes 
com os objetivos organizacionais (HERSEY E BLANCHARD, 1986).  Um líder eficiente está 
ao alcance das pessoas para se comunicar com elas, e para perceber necessidades, aspi-
rações e sentimentos do grupo (WEISS, 1995). Por isso, um líder é definido como alguém 
que as pessoas percebem como possuindo crenças, valores e atitudes com os quais as 
pessoas concordam ou respondem de maneira positiva. Para o autor, um líder acaba fa-
zendo coisas que as pessoas admiram e emulariam se pudessem, e assim desenvolvem 
identificação com seus grupos de trabalho, e por consequência melhor relacionamento. 
Dentre os aspectos abordados está: a empatia; ouvir; demonstrar interesse; demonstrar 
respeito e, por fim; comunicar-se com franqueza (WEISS, 1995). Na mesma linha, Schein 
(2009) afirma que os líderes organizacionais são a principal força na construção, reestru-
turação e redimensionamento da cultura de uma organização, pois são eles que impõem 
seus “próprios valores e suposições” aos liderados. Já Robbins (2002) define liderança 
como a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos e para isso, 
seis traços costumam diferenciar os líderes dos liderados: ambição e energia, o desejo de 
liderar e influenciar, honestidade e integridade, autoconfiança, inteligência e conhecimen-
tos relevantes da área sob sua responsabilidade.  

A liderança é um processo pelo qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos 
para alcançar um objetivo comum. Para ser um líder eficaz, o gerente deve influenciar 
seus associados de uma forma positiva para alcançar os objetivos da organização. Em 
termos mais simples, a liderança é um processo que muda e transforma indivíduos pela 
habilidade de levar as pessoas a querer mudar, melhorar, e de ser conduzido. Trata-se 
de avaliar os motivos dos associados, satisfazendo as suas necessidades, e valorizá-los 
(NORTHOUSE, 2001). Portanto, um líder poderia tornar a empresa mais bem sucedida, 
valorizando seus associados. 

Ao se discutir o papel do líder, Kouzes e Posner (1997) definem cinco regras básicas da 
liderança exemplar: 1) Desafiar o estabelecido; 2) Inspirar uma visão compartilhada; 3) 
Permitir que os outros ajam; 4) Apontar o caminho, e; 5) Encorajar o coração. Nos cinco 
pontos abordados, os autores relatam que um líder deve apresentar atitudes proativas, e se 
aventurar pelos desafios. “A contribuição básica do líder consiste em reconhecer as boas 
ideias, em apoiá-las e em ter o desejo de desafiar o estabelecido para conseguir que se 
adotem novos produtos, processos, serviços e sistemas” (KOUZES; POSNER, 1997, p.9). 
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A respeito da influência do líder para com seus liderados, Cohen e Fink (2003, p. 354) enfa-
tizam que esta é fundamental em seu trabalho. “A influência que os líderes exercem sobre 
os outros é a influência que eles recebem de volta”, ou seja, a liderança é um processo em 
que as partes envolvidas se influenciam mutuamente. Ainda que ao longo dos anos fossem 
feitas listas de qualidades que cabiam aos líderes, entre elas se destacam “agressividade, 
sabedoria, carisma e coragem”, porém nem todas estas características, ou as demais, se 
aplicam a todos os líderes (COHEN; FINK, 2003, p. 354). Entretanto, o que diferencia os 
líderes das demais pessoas, é sua capacidade de conquistar o envolvimento dos demais 
e ainda, influenciá-los através de suas ações. E, neste sentido, a autora reforça que a co-
municação é fator fundamental para o trabalho do líder, alinhando-a como participante da 
formação da cultura organizacional (ROVEDA, 2010).

Cohen e Fink (2003, p. 252) relatam ainda os desafios do papel de liderança em uma or-
ganização permeada por pessoas e tarefas. “Diferentes tipos de tarefas, diferentes tipos 
de subordinados e diferentes características do líder influenciarão o comportamento que 
tornará o líder eficaz”. Para Epstein (2002), a liderança diz respeito a mais do que um 
conjunto de habilidades. A liderança real é uma combinação de habilidades bem afinadas, 
combinadas com um espírito aberto e afável. Roveda (2010) destaca que a liderança é, 
antes de tudo, uma questão de relacionamento. Ou seja, a comunicação é fundamental 
para o desempenho do papel de um líder com os seus liderados. Kouzes e Posner (1997) 
ressaltam que os liderados esperam a reciprocidade dos seus líderes. É através de ações 
e palavras que os liderados muitas vezes são motivados, visto que com a honestidade dos 
seus líderes favorece a possibilidade de enxergar a confiança neles depositada. Quadros e 
Trevisan (2002) argumentam que cabe ao líder preparar as pessoas da organização para os 
desafios do futuro, sempre considerando a cultura da organização. 

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

O presente trabalho busca compreender o papel da comunicação, da cultura e da liderança 
no ambiente empresarial. Para tal, foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa, 
com o propósito de avaliar a cultura organizacional e perceber a comunicação dos lideres 
com seus liderados, resultantes da cultura; A pesquisa investiga a comunicação utilizada 
pelos lideres na organização; e a liderança, em uma organização de derivados do trigo, do 
Rio grande do Sul.

3.1. COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada através de pesquisa tipo survey, a qual pode ser compre-
endida como a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões 
de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, 
utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002, p. 33).

Para o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados foram utilizados trabalhos já 
validados em estudos anteriores. Para as questões de cultura, foi utilizado o trabalho de 
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Alcantara et al. (2013), o qual originalmente apresentava 21 variáveis., Ao levar em con-
sideração o objetivo proposto, o estudo utiliza apenas as questões relacionadas a cultura 
organizacional (13 variáveis). 

Para o bloco das questões de liderança, foi utilizado o trabalho de Northouse (2001), ba-
seado nos estilos de liderança propostos pelo Leadership Grid, de Mouton e Blake (1964). 
Este questionário mede o comportamento do líder voltado para as tarefas e seu compor-
tamento voltado para os relacionamentos. Este instrumento já foi utilizado em trabalhos 
acadêmicos, tal como o trabalho de Roveda (2010), o qual adaptou a escala para a língua 
portuguesa. O trabalho apresenta 20 variáveis, sendo que as questões impares medem os 
comportamentos voltados para a tarefa e as questões com números parecem medem os 
comportamentos voltados para os relacionamentos. Porém, para está pesquisa, buscou-se 
concentrar somente em 12 variáveis, mistas, para que fosse possível ter uma visão mais 
abrangente do papel do líder na organização a ser analisada, por meio das duas funções 
básicas de um líder e que, supõe-se que devam ser realizadas com êxito, com base na 
realidade da organização estudada. 

Para o bloco de comunicação foi utilizado o questionário de Postmes, Tanis e Wit (2001), 
o qual que trata da comunicação nas organizações a partir de uma abordagem social. 
Os autores identificaram que a comunicação (formal e informal) entre colegas favorece 
o comprometimento dos empregados com a organização. Para o presente estudo, foram 
adotadas 9 variáveis que retratam questões especificas da comunicação.

Assim, o instrumento de coleta de dados foi composto por 34 variáveis, referentes aos 
construtos de cultura, liderança e comunicação selecionadas a partir do referencial teórico 
desenvolvido neste trabalho, apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1: Relação de questões e autores

CONSTRUTO QUANTIDADE DE 
VARIÁVEIS AUTORES

Cultura 13 Alcantara et al. (2013)

Liderança 12 Northouse (2001)

Comunicação 9 Postmes, Tanis e Wit (2001)

Fonte: Dos autores.

As variáveis foram medidas por uma escala tipo Likert de 7 pontos, conforme o grau de 
concordância, sendo que para os construtos de cultura e liderança 1 = discordo totalmente 
até 7 = concordo totalmente. Para o construto de comunicação, 1 = nada, 4 = suficiente e 
7 = muito. Para a caracterização da amostra, foram propostas 6 questões de identificação 
dos respondentes, sendo elas: sexo; idade; formação; tempo de trabalho a empresa; qual 
setor de trabalho e se o respondente possui cargo de liderança ou não.

Após a construção do questionário, foram aplicados pré-testes com o propósito de testar 
o instrumento de pesquisa antes da efetiva aplicação. O pré-teste foi aplicado de maneira 
presencial a 10 funcionários da empresa. A aplicação do pré-teste foi monitorada por um 
dos autores a fim de identificar eventuais dúvidas no momento de resposta do questio-
nário. Com este procedimento, foi possível observar que o instrumento não necessitou 
de alterações para a aplicação na amostra final. A coleta de dados do pré-teste aconteceu 



81

nos dias 04 e 05 de maio de 2015, onde o questionário impresso foi entregue a funcioná-
rios de três setores: 4 respondentes do setor de informática, 3 respondentes do setor de 
recursos humanos e 3 respondentes do setor comercial, totalizando assim os 10 questio-
nários do pré-teste. 

Ao concluir a validação do questionário, prosseguisse a coleta de dados, onde foi entregue 
o questionário a 150 funcionários da organização estudada. O período de coleta de dados 
da amostra ocorreu entre 08 e 13 de maio de 2015, onde se obteve o retorno de 120 
questionários válidos.  Após a coleta, os dados foram tabulados com o auxílio do software 
Excel®. Primeiramente foi realizada a caracterização da amostra, onde utilizou-se técnicas 
de análise de frequência. Após a caracterização da amostra, foram realizadas análises des-
critivas e multivariadas, com auxilio do software IBM SPSS20®. 

3.2. CAMPO DE ESTUDO
A pesquisa ambientou-se em uma organização que atua no mercado de derivados do trigo 
há mais de 69 anos. A empresa conta em seu mix de produtos com farinhas de trigo, mis-
turas para bolos, massas e fermentos. A empresa conta com cerca de 360 funcionários nas 
duas unidades fabris a matriz na cidade de Antônio Prado, estado do Rio Grande do Sul, 
e uma filial na cidade de Pinhais, no estado do Paraná, além de um centro de distribuição 
na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. A empresa é uma das marcas líderes 
de mercado na região sul do Brasil.

Tendo em vista que o propósito deste trabalho é entender a relação da liderança com a 
comunicação e a cultura da organização, o estudo buscou coletar a percepção de lide-
rança na matriz da empresa. A unidade matriz de Antônio Prado conta com 28 líderes 
que comandam setores do administrativo e produção da empresa. Nesta pesquisa foram 
entrevistados líderes de setores, e também seus liderados. Assim, o estudo compara a 
perspectiva de indivíduos que exercem cargos de liderança, com os que não exercem tais 
cargos. Esta perspectiva favorece a análise da liderança, pois permite ver diferenciação de 
como os líderes e seus liderados entendem que é a cultura, a comunicação e o trabalho do 
líder nesta organização. No total foram coletados dados de 23 líderes, 96 liderados e um 
respondente que não identificou seu cargo. Assim, a amostra do estudo é composta por 
120 respondentes, os quais compuseram o universo desta pesquisa. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na análise dos dados, inicialmente caracterizou-se a amostra dos respondentes da pes-
quisa, com base nas informações do questionário. Após a caracterização dos responden-
tes, procedeu-se a análise das variáveis dos construtos. Inicialmente realizou-se a análise 
descritiva das variáveis e dos construtos individualmente. Posteriormente procedeu-se a 
análise multivariada dos dados. Para a análise multivariada, estabeleceu-se a hipótese nula, 
de acordo com os objetivos do estudo. Por definição, a hipótese nula é aquela estabelecida 
inicialmente pode ser rejeitada à medida que os dados provem. Neste caso a hipótese nula é 

H0: A percepção da cultura, liderança e comunicação na empresa estudada é igual para 
funcionários independente de exercer ou não cargo de liderança.
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Definida a hipótese nula, procedeu-se a análise dos dados.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
A caracterização dos respondentes considerou principalmente características demográfi-
cas dos respondentes, tais como: sexo, idade, grau de escolaridade, experiência (tempo 
de trabalho na empresa), setor e a ocupação em cargos de liderança. Os resultados são 
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Caracterização dos respondentes

Características Demográfi cas Casos (n = 120) Porcentagem

Sexo

Masculino 81 68%

Feminino 39 32%

Idade

18-25 41 34%

26-35 42 35%

36-45 19 16%

Mais de 46 anos 18 15%

Grau de Escolaridade

Ensino Fundamental Incompleto 7 6%

Ensino Fundamental Completo 8 7%

Ensino Médio Incompleto 7 6%

Ensino Médio Completo 37 31%

Superior Incompleto  33 27%

Superior Completo 27 22%

Missing 1 1%

Experiência – tempo de trabalho na empresa (anos):

Até 5 anos 71 59%

De 5 a 10 anos  28 23%

De 10 a 20 anos  17 14%

Mais de 20 anos 3 3%

Missing 1 1%

Setor de Trabalho

Administrativo 47 39%

Produção 61 51%

Desenvolvimento de produto 1 1%

Laboratório 4 3%

Manutenção 6 5%
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Missing 1 1%

Ocupa cargo de liderança

Sim 23 20%

Não 96 80%

Fonte: Dos autores.

4.2. ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS
Na análise de dados, inicialmente procedeu-se a análise a de frequências das 34 variáveis 
relacionadas à cultura, liderança e comunicação. Primeiramente foi realizada a análise das 
médias por variável. Em consonância a hipótese testada, a análise das variáveis foi reali-
zada por blocos, utilizado como critério de seleção a ocupação em cargos de liderança na 
empresa. Os resultados são apresentados na Tabela 3:

Tabela 3: Médias e desvio padrão

Construtos e variáveis

Ocupa cargo de liderança?

SIM NÃO

Média Desvio Média Desvio
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 d
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 3
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 D
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vi
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 1
,0
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1. As pessoas com posições mais altas têm privilégios 
diferentes daqueles que ocupam posições mais baixas.

4,91 2,255 4,71 2,205

2. As relações de competição profissional entre funcionários 
são claramente percebidas.

4,52 1,904 4,06 2,256

3. A maioria dos funcionários são grosseiros e indelicados. 2,09 1,443 2,21 1,635

4. Homens e mulheres são claramente tratados de forma 
diferente.

2,48 2,086 2,98 2,353

5. A forma de executar os trabalhos é apresentada em detalhe, 
para que as pessoas saibam o que se espera que elas façam.

4,17 2,188 4,28 2,189

6. Grande parte do trabalho é bem planejada, o que leva a 
poucos eventos inesperados.

4,22 1,93 4,25 2,234

7. Existem normas para quase tudo. 5,43 2,063 5,92 1,851

8. A maioria dos funcionários se sente tensos e nervosos. 2,87 2,181 3,63 2,272

9. As pessoas se sentem ameaçadas de perder o emprego. 3,17 2,249 3,36 2,262

10. Na empresa predomina o trabalho em grupo. 4,35 1,921 4,61 2,188

11. A influência exercida por uma pessoa dentro da empresa é 
baseada primeiramente no cargo que ocupa.

4,43 2,15 5,28 1,998

12. A decisão é tomada exclusivamente pelo chefe e repassada 
aos funcionários.

4,78 2,173 4,8 2,145

13. A qualidade da comunicação entre os colegas da minha 
unidade é boa.

4,91 1,857 4,68 2,264
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14. Age amigavelmente com os membros do grupo. 5,3 1,869 5,97 1,644

15. Ajuda os outros a sentirem-se confortáveis no grupo. 5,61 1,5 5,59 1,934

16. Faz sugestões de como resolver os problemas. 5,74 1,389 5,57 1,94

17. Trata os outros de forma justa. 5,26 1,912 5,41 2,111

18. Define as responsabilidades de cada membro do grupo. 5,52 1,88 5,51 1,869

19. Comunica-se ativamente com os membros do grupo. 5,26 1,912 5,65 1,858

20. Esclarece o seu próprio papel no grupo. 5,26 1,864 5,23 1,917

21. Demonstra preocupação com o bem-estar pessoal dos 
outros.

5,39 1,5 4,67 2,343

22. Demonstra flexibilidade na tomada de decisões. 5,52 1,806 5,13 1,91

23. Fornece critérios para o que é esperado do grupo. 4,7 1,795 5,13 2,043

24. Revela pensamentos e sentimentos para os membros do 
grupo.

4,7 1,717 4,54 2,19

25. Encoraja os membros do grupo para fazer um trabalho de 
qualidade. 

4,39 2,126 5,33 2,076
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26. Quanta informação você recebe sobre as mudanças da 
empresa.

3,83 1,696 3,9 1,738

27. Quanta informação você recebe sobre o desempenho da 
empresa.

4,35 1,991 3,39 1,743

28. Quanta informação você recebe sobre o funcionamento de 
outros departamentos da empresa.

3,35 1,584 2,54 1,71

29. Com que frequência a gestão toma a iniciativa para discutir 
os problemas da empresa com você.

4,09 1,73 2,49 1,806

30. Com que frequência você toma a iniciativa de conversar 
com a gestão da empresa.

4,52 1,275 2,96 1,841

31. Com que frequência você recebe feedback do seu trabalho. 3,65 1,668 2,97 1,792

32. Existem oportunidades dentro da empresa para dar 
sugestões de melhorias.

4,61 1,852 4,05 1,814

33. Com que frequência você se comunica dentro da empresa 
onde trabalha (informalmente e socialmente).

4,83 1,8 4,57 1,805

34. Com que frequência você se comunica com os colegas 
de trabalho que não pertencem ao seu departamento 
(informalmente e socialmente).

5,65 1,335 4,84 1,82

Fonte: Dados da pesquisa

O construto cultura, foi o que apresentou a menor média geral dos construtos (3,69). 
Entretanto destaca-se a questão 7. “Existem normas para quase tudo”, com média 5,43 
entre os líderes respondentes e média 5,92 entre os liderados. Isso reflete que a cultura da 
empresa é norteada pelas normas estabelecidas, e que isso é percebido tanto pelo líderes 
como pelos liderados já que dentre todas as variáveis do construto esta apresentou a maior 
média. Outra questão a ser destacada é a questão 3. “A maioria dos funcionários são gros-
seiros e indelicados”, com média 2,09 entre os líderes respondentes e média 2,21 entre 
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os liderados. Esta questão é considerada uma questão reversa, ficando mais próxima do 
“discordo plenamente” e por isso apresentam menores médias do construto.

O construto liderança apresentou a maior média dentre os construtos (5,26), o que desta-
ca que, neste construto os respondentes se aproximaram mais do concordo plenamente. 
Destaca-se a questão 18 referente as responsabilidades de cada membro do grupo, obteve 
a média mais próxima entre os respondentes líderes e liderados (5,52 e 5,51 respectiva-
mente). Como consequência, o desvio padrão foi o menor deste construto, com diferença 
de 0,011, ou seja, um dos principais papeis do líder, que é definir o que e a melhor forma de 
trabalho dos seus liderados, é bem desempenhada na empresa analisada. O mesmo acon-
tece na questão 15, quando perguntados se o seu líder ajuda os outros a sentirem-se con-
fortáveis no grupo, a média de respostas obteve média 5,61 entre os líderes e 5,59 entre 
seus liderados, o que sugere uma boa relação entre os respondentes com os seus líderes.

O construto comunicação apresentou uma média geral de 4,17, sendo que pode-se des-
tacar a questão 26 referente a quantidade de informação recebida sobre as mudanças da 
empresa destaca-se pela média mais aproximada entre as respostas dos líderes e liderados 
neste construto, (3,83 e 3,9 respectivamente). Ou seja, os respondentes consideram que 
é de média a pouca as informações recebidas sobre as mudanças da empresa em analise. 
Neste sentido, tanto as respostas dos líderes, como a dos liderados, possuí diferença de 
0,042, o que significa que ambos os grupos responderam de forma muito parecida. 

Após a análise descritiva por variável, procedeu-se a análise multivariada dos dados.

4.3. ANÁLISE MULTIVARIADA
A análise multivariada consiste na análise simultânea de múltiplas variáveis em um único 
relacionamento ou conjunto de relações (HAIR et al. 2005) No presente estudo relaciona-
-se variáveis pertencentes a 3 construtos diferentes (cultura, liderança e comunicação), 
na intenção de identificar relações entre estes campos de estudo.  Como procedimento da 
análise de dados multifatorial, analisou-se a normalidade dos dados. Por isso, foi realizado 
o teste de Kolmogorov - Smirnov. Este teste observa a máxima diferença absoluta entre a 
função de distribuição acumulada assumida para os dados. O teste apontou que os dados 
coletados não seguiam a distribuição normal, e por isso, optou-se por utilizar testes não 
paramétricos como o teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney.

4.3.1. Teste Kruskal-Wallis

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico de análise de variância, útil em amos-
tras independentes que provêm de populações diferentes. O teste aponta as diferenças 
significativas (menores que 0,05) entre as amostras ou se estas representam apenas varia-
ções casuais, aceitando ou rejeitando a hipótese nula (THEODORSSON-NORHEIN, 1986). 
Nesta pesquisa, o teste de Kruskal-Wallis foi realizado com o propósito de analisar a va-
riação entre os construtos de acordo com o cargo exercido na organização. Por isso, a 
variável de agrupamento foi a ocupação de cargos de liderança, conforme apresentado na 
Tabela 4.
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Tabela 4: Teste Kruskal-Wallis

Hipótese Nula Teste GL Sig. Decisão

A distribuição de CULTURA é a mesma 
entre as categorias de CARGOS DE 
LIDERANÇA

Amostras independentes

Teste Kruskal-Wallis
2 0,453

Reter a hipótese 
nula

A distribuição de LIDERANÇA é a mesma 
entre as categorias de CARGOS DE 
LIDERANÇA

Amostras independentes

Teste Kruskal-Wallis
2 0,182

Reter a hipótese 
nula

A distribuição de COMUNICAÇÃO é a 
mesma entre as categorias de CARGOS 
DE LIDERANÇA

Amostras independentes

Teste Kruskal-Wallis
2 0,03

Rejeitar a hipótese 
nula

Fonte: Dados da pesquisa

O resultado do teste de Kruskal-Wallis, apresentado na Tabela 4, mostra que, analisando 
a relação entre os construtos a partir dos cargos de liderança, apenas o construto de co-
municação apresentou diferença significativa (0,03). Isso indica que a hipótese nula, que 
afirmava que todos os funcionários da empresa, independente da ocupação em cargos de 
liderança ou não apresentam percepções similares a respeito da cultura, liderança e co-
municação na empresa.  Sabendo que o construto “Comunicação” apresentou diferenças 
significativas, realizou-se o teste de Mann-Whitney para identificar quais variáveis perten-
centes a este construto apresentaram diferenças significativas.  

4.3.2. Teste Mann-Whitney

O teste de Mann-Whitney busca identificar as diferenças nas posições ordenadas dos sco-
res de diferentes grupos e atribuem valores de significância (p < 0,05) (FIELD, 2009). 
Devido aos achados anteriores, a realização do teste envolveu as variáveis do construto 
“Comunicação” e como variável de agrupamento “cargo de liderança”, conforme apresen-
tado na Tabela 5. 
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Tabela 5: Teste Mann-Whitney

CO
M

UN
IC

AÇ
ÃO

Variáveis Mann-
Whitney Z Asymp. Sig. 

(2-tailed)

26. Quanta informação você recebe sobre as mudanças da 
empresa.

1091,000 -,091 ,927

27. Quanta informação você recebe sobre o desempenho da 
empresa.

795,000 -2,143 ,032

28. Quanta informação você recebe sobre o funcionamento de 
outros departamentos da empresa.

786,000 -2,224 ,026

29. Com que frequência a gestão toma a iniciativa para 
discutir os problemas da empresa com você.

574,500 -3,695 ,000

30. Com que frequência você toma a iniciativa de conversar 
com a gestão da empresa.

553,000 -3,817 ,000

31. Com que frequência você recebe feedback do seu 
trabalho.

824,000 -1,943 ,052

32. Existem oportunidades dentro da empresa para dar 
sugestões de melhorias.

881,500 -1,541 ,123

33. Com que frequência você se comunica dentro da empresa 
onde trabalha (informalmente e socialmente).

995,500 -,750 ,454

34. Com que frequência você se comunica com os colegas 
de trabalho que não pertencem ao seu departamento 
(informalmente e socialmente).

830,000 -1,891 ,059

Fonte: Dados da pesquisa

Ao analisar o construto de comunicação, duas questões obtiveram diferenças significativas 
apontadas no Teste de Mann-Whitney. A questão referente à frequência em que a gestão 
toma a iniciativa para discutir os problemas da empresa apresentou diferença significativa 
(sig 0,00; Z -3,695). Nesta questão, os líderes obtiveram média de 4,09, já os liderados 
obtiveram média 2,49. Desta forma, é visível que os liderados não estão satisfeitos com a 
forma de comunicação da gestão da empresa, em especial para apresentar os problemas 
que ela enfrenta. 

Já a questão 30 referente a frequência que o respondente toma a iniciativa de conversar 
com a gestão da empresa também apresentou diferença significativa (sig 0,00; Z -3,817). 
Nesta questão, os líderes obtiveram média 4,52 e os liderados média 2,96. Esta questão 
pode ser relacionada à questão anterior, em que também se obteve uma média satisfatória 
entre os líderes, já os liderados, como na questão anterior não demonstram buscar contato 
com a gestão e desta forma, não obtém o retorno que esperam. Destaca-se ainda por obter 
o maior desvio padrão do construto de comunicação, com 0,566.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre cultura, comunicação e li-
derança organizacional. A partir da revisão da literatura, foi possível ressaltar a existência 
de relação entre a cultura, comunicação e liderança nas organizações.  A base teórica 
apresentada reforça o papel que a comunicação do líder tem força no desenvolvimento e 
propagação da cultura organizacional, visto que um dos papeis do líder, é ser o responsável 
por motivar seus liderados a atingir os objetivos da organização, e desta forma, conduzir as 
ações da organização em sintonia com o que se espera. 

Por isso, buscou-se identificar a percepção de cultura, liderança e comunicação consideran-
do a perspectiva de lideres e liderados de uma empresa de derivados de trigo do Rio Grande 
do Sul. Por meio da abordagem quantitativa, foram coletados120 questionários válidos e 
posteriormente foi realizada a análise descritiva e multivariada dos construtos abordados. 

Na percepção de cultura, liderança e comunicação, considerando a perspectiva de lideres 
e liderados, a análise de frequência apontou que o construto liderança apresentou as 
maiores médias em relação aos demais construtos. Podemos concluir que, quando abor-
dado sobre o papel do líder, o trabalho hoje desenvolvido pelo líder da empresa estudada 
é de modo geral satisfatório, obtendo a maior média geral dos três construtos em análise. 
Observa-se que os líderes desta organização buscam estar próximo aos seus liderados, 
demonstrando interesse e respeito, fator este fundamental abordado por Weiss (1995). 
Ainda, os líderes em analise, destacam-se por possui uma boa forma de gerir a comuni-
cação, e consequentemente distribuir de forma justa as tarefas e mostrarem-se afáveis 
com seus grupos de trabalho. 

Já analise multivariada observou a variação entre as respostas dos lideres e liderados 
dos construtos analisados. Inicialmente definiu-se como hipótese nula que propôs que a 
percepção da cultura, liderança e comunicação na empresa estudada é igual para funcio-
nários independente de exercer ou não cargo de liderança. A partir dos testes aplicados, a 
hipótese foi rejeitada. O que indica que a percepção da cultura, liderança e comunicação é 
diferente para os líderes e liderados. Mais especificamente as diferenças significantes entre 
líderes e liderados ficaram no construto comunicação, nas questões referentes a iniciativa 
da comunicação tanto por parte da empresa, como por parte dos funcionários.

Neste ponto, vale ressaltar que a comunicação foi defendida na literatura como fator fun-
damental nas organizações, pois é através da persuasão e um bom relacionamento com os 
seus liderados, que o líder coloca suas ações em prática e busca atingir os seus objetivos. 
Além disso, a comunicação participa da formação da cultura organizacional, esta, como 
relacionada no referencial teórico deste trabalho, possibilita melhor compreender a identi-
dade da organização, suas crenças e costumes.

A partir destes resultados, foi possível identificar pontos a serem trabalhados na gestão da 
empresa, principalmente no campo da comunicação entre gestão e todo o quadro funcio-
nal. Como contribuição teórica, o trabalho proporcionou novos elementos para a discussão 
da relação da comunicação no ambiente das organizações.
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RESUMO: As orquidáceas são o segundo grupo de flores de maior importância econômica do Bra-
sil. O Paraná possui vários pólos produtores, entre os quais se destaca o litoral, nessa região as 
orquídeas são as espécies mais produzidas e comercializadas, sendo fonte de renda a pequenos 
produtores e varejistas de flores. Apesar da relevância econômica das orquídeas para o litoral do 
Paraná, os dados sobre o comércio destas plantas são incipientes e os fatores que possam estar 
influenciando o comportamento de compra do consumidor são desconhecidos. Neste contexto, 
visando subsidiar o estabelecimento de ações de marketing para o segmento comercial varejista 
da cadeia produtiva de orquídeas, este estudo investigou a influência do composto de marketing 
- 4Ps, a saber: preço, praça, promoção e produto, no comportamento de compra do consumidor. 
O estudo foi realizado de janeiro a junho de 2015, a partir de entrevistas a 150 consumidores de 
ambos os gêneros no momento em que compravam flores em 22 floriculturas do litoral do Paraná. 
Identificou-se que as mulheres eram a maioria nas floriculturas para comprar orquídeas. O co-
mércio varejista, em contexto geral, não atendia a expectativa dos consumidores, especialmente 
com relação ao preço, informações sobre a origem do produto, espécies ofertadas, qualidade da 
produção e ao atendimento no momento da compra. Os principais produtos que substituíam as 
orquídeas na preferência dos consumidores quando estes não encontravam as flores que dese-
javam eram: perfumes, roupas, chocolates, livros e vinhos.

Palavras-chave: Comércio de flores. Orquidáceas. Comércio varejista. Agronegócio. Plantas orna-
mentais. Floricultura.

THE MARKETING MIX AND THE BUYING BEHAVIOR OF 
ORCHID CONSUMERS IN PARANÁ COAST – BRAZIL

ABSTRACT: Orchids are the second flowers group of greater economic importance in Brazil. Para-
ná has several production centers, among which it stands out the coast, in this region orchidish 
species most produced and negotiated, being source of income for small producers and retailers 
of flowers. Despite the economic relevance of orchid in Paraná Coast, the data on trade of these 
plants are incipient, and the factors that may be influencing consumer buying behavior are unk-
nown. In this context, in order to support the establishment of marketing actions to the retail trade 
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segment of orchids supply chain, this study investigated the influence of marketing mix - 4Ps: 
price, place, promotion and product, in the consumer buying behavior. The study was conducted 
from January to June 2015, from interviews with 150 consumers of both genders when they were 
buying flowers in 22 flower shops in Paraná Coast. It was found that women were most in flower 
shops to buy orchid. The retail trade in a general context did not meet the expectations of the 
consumers, particularly in relation to price, information about the product origin, offered species, 
production quality and service at the time of purchase. The main products that replaced the orchid 
in consumers’ preference when they did not find the flowers which they wanted were parfum, clo-
thes, chocolates, books and wine.

Keywords: Flower trade. Orchidaceae. Retail trade. Agribusiness. Ornamental plants. .
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1. INTRODUÇÃO 
A floricultura mundial movimenta valores próximos a US$ 60 bilhões por ano e apresenta 
a tendência de ampliação do consumo, sendo que os maiores volumes comercializados de 
flores no mundo são registrados nos Estados Unidos, Japão, Holanda, Itália e outros paí-
ses da Europa (BATT, 2000; SERNA; CALDERON, 2012; SAHA et al., 2014). A Colômbia é o 
maior produtor na América Latina e o segundo maior exportador mundial de flores, sendo 
que a floricultura se constitui em um dos principais segmentos do agronegócio colombia-
no (SERNA; CALDERON, 2012; CALDERON, 2014).

O mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil, no que se refere à comercialização, 
envolve aproximadamente 5.000 produtores e 18.000 pontos de vendas de atacado e vare-
jo, e apesar de todas as regiões brasileiras apresentarem registros de comércio de flores, 
o principal centro comercial deste agronegócio, é a região de Holambra, que movimenta 
em média 80% do volume da floricultura nacional (MACHADO NETO et al., 2013; DUVAL, 
2014; SILVA et al., 2015; ANACLETO et al., 2016).

O mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil é considerado um mercado emergen-
te, fato comprovado por apresentar baixo consumo, baixa porcentagem de compradores, 
produção concentrada em variedades tradicionais e com forte influência da sazonalidade, 
além de comerciantes pouco especializados (CHONE; OLIVEIRA, 2005).

Apesar de ser categorizado como comércio embrionário, os volumes de comercialização são 
significativos, atingindo, aproximadamente, 1,3 bilhão de dólares ao ano (SEBRAE, 2015).

O crescimento do consumo per capita também tem sido um fator positivo, dado que na 
década passada o consumo per capita era de US$ 4,5 ao ano e atualmente ultrapassa a 
US$ 7 ao ano, com perspectivas de crescimento (ANACLETO et al., 2015; SEBRAE, 2015).

A produção mundial de flores é muito variada (SAHA et al., 2014), todavia merece destaque 
o comércio de orquídeas, o qual gera um montante comercializado próximo a US$ 20 bilhões 
ao ano, estando estas entre as espécies mais importantes do setor de flores (ITC, 2016). 

Similarmente ao ocorrido em outras partes do mundo, as orquídeas também ocupam po-
sição de destaque no Brasil, sendo a segunda maior área de cultivo e onde a comerciali-
zação representa 8,3% de todo volume comercializado no país, além de ter apresentado 
significativas taxas de crescimento de vendas nos últimos anos (CHONE; OLIVEIRA, 2005; 
SEBRAE, 2015).

O comércio de floriculturas no Estado do Paraná, segundo Anacleto e Negrelle (2013b) e 
Muraro et al. (2015), em contexto geral, tem apresentado crescimento satisfatório e, espe-
cificamente no que se concerne as orquídeas, o Paraná possui vários núcleos de produção 
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com relevância econômica, sendo os principais os localizados nas regiões de Maringá, 
Curitiba, Cascavel, Londrina, Guarapuava, Apucarana e Paranaguá, no litoral (ANACLETO 
et al., 2014; SEBRAE, 2015).

O litoral do Paraná já foi um grande centro produtor de flores, porém nos últimos anos, a 
produção concentrou-se nas orquidáceas, especialmente no município de Morretes, Anto-
nina e Paranaguá (ANACLETO et al., 2015). Produção esta impulsionada pelas condições 
edafoclimáticas favoráveis ao cultivo, a proximidade de três grandes centros consumidores 
(Curitiba, Ponta Grossa e Joinville) e fluxo anual de aproximadamente dois milhões de tu-
ristas (ANACLETO; NEGRELLE, 2013a)

Apesar da relevância econômica das orquídeas para a região, Anacleto et al., (2014) relata 
que as preferências dos consumidores são uma incógnita para a maioria das espécies de 
flores – no que tange às orquídeas, a informação sobre como e qual tipo de orquídeas deseja, 
bem como quais fatores podem facilitar ou dificultar o consumo, podem auxiliar o estabele-
cimento de ações de marketing, no sentido de ampliar os níveis atuais de comercialização.

A partir do século XX foi intensificada pelas organizações a busca pela compreensão de 
modelos de negócios que considerassem além do desempenho momentâneo da venda em 
si, as questões estruturadas das relações eficazes entre cliente e comerciantes em longo 
prazo, bem como considerassem as inter-relações das empresas no ambiente e suas influ-
ências junto aos consumidores, dando especial atenção ao marketing (CAMPBELL-HUNT, 
2000; HUNT; ARNETT, 2004; PARNELL; HERSHEY, 2005; ANACLETO et al., 2016).

O marketing relativo às flores é incipiente no comércio varejista do litoral, assim como em 
outras regiões do Paraná (MURARO et al., 2015), porém em mercados mais desenvolvidos, 
como o europeu, o marketing praticado visa o posicionamento estratégico e compreende 
ações constantes na mídia na tentativa de agregar novos hábitos culturais na população, 
e não somente campanhas para aumentar a venda em períodos sazonais  (CHONE; OLI-
VEIRA, 2005), como, na maioria das vezes, é realizado no Brasil (HUNT; ARNETT, 2004; 
MURARO et al., 2015; ANACLETO et al., 2015).

Para que o posicionamento estratégico ocorra, faz-se necessário entender o processo de 
compra do consumidor e compreender as influências e as percepções dos consumidores 
que são capazes de proporcionar valor ao produto diante das muitas possibilidades de 
compra que o indivíduo possui (CHURCHILL et al., 1998; SERNA; CALDERON, 2012).

O processo de compra pode ser classificado como rotineiro, limitado ou extensivo, rece-
bendo muitas influências internas e externas. Segundo Kotler et al., (2014) o comporta-
mento de compra do consumidor pode ser influenciado pelos fatores culturais, que englo-
bam as classes sociais; os fatores sociais que englobam os grupos de referência, família, 
papéis e status; e os fatores pessoais como a idade, estágio no ciclo de vida, ocupação e 
circunstâncias econômicas, personalidade, estilo de vida e valores.

Os fatores que exercem maiores e mais profundas influências sobre o comportamento do 
consumidor são os fatores culturais e de renda, são justamente estes que determinam se o 
consumidor praticará a compra de forma rotineira, limitada ou extensiva. 

As etapas que compõe o processo de compra do consumidor segundo Churchill et al., 
(1998) iniciam-se com o reconhecimento da necessidade do produto pelo consumidor, 
esta fase leva o cliente a buscar informações sobre as características e relação custo-
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-benefício do produto desejado. Ainda nesta etapa, segundo Etzel et al. (2001), atrelado às 
informações obtidas, ocorre a influência das forças sociais e grupais; forças psicológicas; 
e fatores situacionais. 

Após esta fase, o consumidor promove uma avaliação entre as alternativas disponíveis, 
para então, de fato, decidir-se pela compra. O processo pode ser rompido em qualquer 
uma das fases anteriores, dependendo das influências que o consumidor receber, tanto 
internamente como externamente.

Após a compra, segundo Kotler et al. (2014), é inerente que ocorra a última fase do pro-
cesso, a qual é denominada avaliação pós-compra. Através destas etapas, o consumidor 
percebe e adere ao produto que melhor se encaixe às suas necessidades e desejos. 

O varejista deve avaliar todo o processo de decisão de compra do consumidor, na tentativa 
de compreender como cada elemento age. Desta forma, tem a possibilidade de influenciar 
em cada um dos estágios (KOTLER et al., 2014). A compreensão destes fatores permite ao 
varejista ampliar o nível de satisfação do consumidor, ofertando ao cliente o que deseja, da 
forma que deseja, ao preço que considera justo (CHURCHILL et al., 1998).

Segundo Anacleto et al. (2014), em uma escala de comércio globalizado vivenciado pelo 
mercado de flores atualmente, é essencial que os varejistas conheçam os fatores que in-
fluenciam a preferência do consumidor, e, assim, possam delimitar ações estratégicas que 
visem um posicionamento de mercado, resultando em uma maior capacidade de comercia-
lização das orquídeas, ampliando a presença da espécie junto aos consumidores.

Diante deste contexto, esta pesquisa pretende investigar quais fatores associados ao com-
posto de marketing podem influenciar o comportamento dos consumidores de orquídeas 
no litoral do Estado do Paraná, bem como quais produtos são os principais concorrentes 
das orquídeas no mercado.

2. MATERIAIS E MÉTODO
O estudo exploratório descritivo foi realizado a partir de entrevistas presenciais direciona-
das a 150 pessoas entre janeiro e junho de 2015 (SCHIMMENTI et al., 2013). 

Foi adotado conforme o proposto por Anacleto (2016) o uso da abordagem qualitativa, 
considerado essencial para obter a percepção dos consumidores acerca do tema pesqui-
sado. Assim, adicionalmente às entrevistas em profundidade, análise documental para a 
observação dos fatos que envolviam o comércio e complemento dos dados empíricos 
coletados, de acordo com o proposto por Vergara (2005), apresenta-se um diagnóstico 
envolvendo sua configuração comercial e seus relacionamentos com outros fenômenos, 
em especial a descoberta de novas ideias e tendências.

A amostragem atendeu as orientações de pesquisa de marketing de perfil de consumo 
quando a população é desconhecida (MALHOTRA, 2010), e, de acordo com o proposto por 
Anacleto et al. (2014) e Anacleto et al. (2015), exigia que o consumidor tivesse comprado 
orquídeas pelo menos uma vez nos últimos doze meses, e que apresentasse concordância 
em participar da pesquisa que não era identificada.
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O comportamento de compra do consumidor de orquídeas foi constituído a partir das in-
formações coletadas relativas à frequência de compras, motivos da compra e as orquídeas 
preferenciais (MALHOTRA, 2010).

O composto de marketing (produto, preço, praça e promoção) foi avaliado considerando-
-se o nível de satisfação do consumidor, obtida pelo Modelo Kano de qualidade atrativa 
e obrigatória (KANO, 1984). Neste caso, o entrevistado atribuía notas aos atributos que 
classificava como obrigatório antes do consumo, assim como atribuía notas de 0 a 5 pos-
teriormente ao consumo:

a) Se a escala de expectativa de pré-requisitos antes da compra for maior que a 
de satisfação pós-compra, os requisitos do produto devem sofrer melhorias.

b) Se os atributos pré e pós-compra forem equiparados, apenas evitará que o 
cliente fique insatisfeito (atributos neutros).

c) Se os pré-requisitos antes da compra forem menores que a satisfação pós-
-consumo, significa que o produto se encontra em níveis ideais em relação ao 
mercado (atributos positivos) e atende as necessidades e anseios do consu-
midor.

A existência de correlação entre a escala de expectativa de pré-requisitos e satisfação pós-
-consumo foi averiguada pelo teste T (Student) conforme proposto por Hair et al. ( 2009) 
e  Anacleto et al. (2015).

A mensuração das espécies mais importantes, os fatores que limitavam a ampliação do 
consumo de orquídeas e a influência dos produtos substitutos das orquídeas foram obti-
das através do cálculo do índice de relevância, obtida da soma resultante da categorização 
hierárquica que permitia a cada entrevistado emitir três indicações (categorizando a mais 
importante 3 e menos importante 1).

Finalizando o estudo de acordo com o proposto por Vergara (2005) e Anacleto et al. (2015) 
após a coleta dos dados primários, foi adotada a análise interpretativa e descritiva dos 
conteúdos obtidos durante as entrevistas, realizada por meio da técnica de triangulação de 
dados, que objetivou identificar as múltiplas percepções dos consumidores para esclarecer 
significados relevantes no fator consumo, verificando a repetição de observações e inter-
pretações. Assim, foi feita a análise dos dados coletados nas entrevistas, dados obtidos em 
documentos analisados e na observação dos participantes durante a coleta de dados nas 
floriculturas, que foram avaliados e discutidos com agrupamento das respostas similares 
emitidas pelos entrevistados.

3. RESULTADOS
A média geral de aquisições de orquídeas entre os entrevistados foi de 4,79 vezes por ano, 
sendo que as mulheres (n=63%) eram a maioria entre os consumidores.

O desconhecimento do nome científico e vulgar das espécies pelos consumidores e vare-
jistas dificultou o diagnóstico daquelas mais comercializadas, porém as pertencentes aos 



97

gêneros Dendobrium sp e Phalaenopsis sp foram as mais citadas pelos consumidores, 
tanto para consumo próprio quanto para presentear (Tabela 1).

Tabela 1: Espécies de orquídeas preferidas pelo consumidor no litoral do Paraná (N = 150).

Classifi cação Espécies de orquídeas 
(presentear)

Índice de 
relevância

Espécies de orquídeas 
(uso próprio)

Índice de 
relevância

1 Dendobrium sp 84 Dendobrium sp 69

2 Phalaenopsis sp 74
OncidiumSharry Bab 

(chocolate)
61

3 Catleia sp 72 Phalaenopsis sp 60

4
Oncidium Sharry Bab 

(chocolate)
43 Catleia sp 52

5
Oncidiumvaricosum Lindl. 

(pingo de ouro)
26 Catleia labiata 48

6 Catleia labiata 26 Oncidium sp 28

7
Dendrobiumnobile

(olho de boneca)
24 Cymbidium sp 19

8 Oncidium sp 22
Oncidiumvaricosum L. 

(pingo de ouro)
18

9 Cymbidium sp 11 Denphal sp 15

10 Miltonia sp 11 Laelia sp 12

Fonte: dos autores

A principal finalidade de compra de orquídeas quando para uso próprio era a decoração do 
interior de residências (n=96%), seguido pela decoração de escritórios (n=17%) e jardins 
externos (n=5%). Relativo ao uso para presentear, os aniversários foram os principais mo-
tivos para a compra de orquídeas (Tabela 2).

Tabela 2: Principais motivos pelos quais os consumidores costumam
comprar orquídeas no litoral do Paraná (N = 150).

Classifi cação Datas Índice de relevância

1 Aniversários 211

2 Dia das Mães 165

3 Dia dos Namorados 145

4 Dia da Mulher 35

5 Casamento 29

Fonte: dos autores

Os principais produtos substitutos das orquídeas, quando os consumidores não conse-
guiam encontrar a espécie desejada, eram os perfumes, seguidos em menor incidência por 
outros produtos como roupas e chocolates (Tabela 3).
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Tabela 3: Principais produtos substitutos as orquídeas no litoral do Paraná (N = 150).

Classifi cação Produtos substitutivos Índice e relevância

1 Perfume 124

2 Roupas 89

3 Chocolates 78

4 Livros 26

5 Vinhos 25

Fonte: dos autores

Relativo ao composto mercadológico, o contingente do estudo revelou um cenário onde 
o consumidor é insatisfeito com a maioria dos fatores na compra de orquídeas (Tabela 4). 

Tabela 4: Índices de satisfação de qualidade atrativa e obrigatória do consumidor de orquídeas em relação 
ao composto de marketing– Modelo Kano (1984) (n=169).

Pré-
requisito ao 

consumo

(nota 
média)

Satisfação 
pós-compra

(nota 
média)

Índice 
do 

atributo

Classifi cação 
do atributo DMS*

Preço Preço 4,78 a 3,29 b - 1,51 Negativo 0.24689

Parcelamento do 
preço

3,00 a 2,96 a - 0,04 Negativo 0.22033

Praça
Encontrar a 
quantidade desejada

4,10 a 3,53 b - 0,57 Negativo 0.19559

Encontrar facilmente 
a orquídea desejada

4,35 a 3,35 b - 1,00 Negativo 0.21605

Encontrar facilmente 
uma floricultura

4,35 a 3,80 b - 0,55 Negativo 0.19445

Acessibilidade 4,43 a 3,28 b - 1,15 Negativo 0.25847

Estacionamento 3,92 a 2,89 b - 1,03 Negativo 0.28980

Beleza da Loja 4,60 a 3,67 b -0,93 Negativo 0.17247

Promoções Promoções 4,51 a 3,57 b -  0,94 Negativo 0.26513
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Produto

Quantidade de 
orquídeas abertas

3,71 a 3,73 a + 0,02 Positivo 0.20941

Colorido das 
orquídeas

4.44 a 4.16 b - 0,28 Negativo 0.17373

Informação da origem 3,73 a 3,31 b - 0,42 Negativo 0.25411

Aparência das 
orquídeas 

4,80 a 4,25 b - 0,55 Negativo 0.14793

Padronização das 
orquídeas 

4,40 a 3,95 a - 0,45 Negativo 0.17204

Qualidade do 
atendimento

4,74 a 3,74 b - 1,00 Negativo 0.18893

Aparência da 
embalagem

4,06 a 3,60 b - 0,46 Negativo 0.25014

*DMS=Diferença mínima significativa pelo teste t-Student. a,bLetras iguais não diferem
estatisticamente entre si p< 0,05.

Fonte: dos autores

4. DISCUSSÃO
O uso correto das variáveis controláveis do composto de marketing faz com que a orga-
nização desenvolva maior eficiência e competitividade perante os concorrentes. Segundo 
Kotler et al. (2014), as primeiras variáveis, controladas pelos gestores das empresas, que 
precisam de atenção são o preço e qualidade do produto.

O preço, inicialmente, necessita estar adequado ao poder de compra do consumidor e 
deve ser promovido e vendido de forma adequada conforme os aspectos da classe à qual 
o consumidor pertence, uma vez que o preço seja atrativo ao consumidor, outros aspectos 
ganham relevância, como por exemplo a qualidade do produto.

Apesar de o estudo ter revelado a tendência de maior consumo, à medida que se elevava 
a renda dos consumidores de orquídeas, os resultados obtidos evidenciaram que o preço 
pode estar agindo como limitador ao consumo, dado este que apresentou maior índice de 
insatisfação. Desta forma, outras considerações devem ser analisadas pelos varejistas, a 
primeira é o ajustamento do preço às condições regionalizadas e a segunda é a correta 
aplicação do marketing nos vários fatores que compõe o composto mercadológico.

Dentro do composto de marketing, o produto, no caso as orquídeas em si, vem a ser o pri-
meiro e mais importante elemento no processo de elevação do envolvimento do consumi-
dor com o segmento comercial, dado que o produto é o objeto que é oferecido ao mercado 
para a satisfação dos desejos dos consumidores (HUNT et al., 2004; KOTLER et al., 2014). 

As orquídeas podem ser classificadas como produtos ou bens não duráveis, normalmente 
consumidos poucas vezes ao ano e, quanto à classificação de consumo, são consideradas 
bens de conveniência. Neste contexto, o comércio varejista deve encontrar formas de in-
fluenciar o consumidor, de modo que este dê atribuição de valor não monetário às orquíde-
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as. O resultado da valoração não monetária, é uma das formas em que se pode possibilitar 
a elevação do envolvimento do consumidor com o produto e a fidelização ao consumo.

O estudo revelou descontentamento quase generalizado em relação ao produto (orquíde-
as), neste contexto os varejistas devem promover uma orientação ao produtor de flores 
no campo, dado que muitas das insatisfações observadas no presente estudo têm origem 
no processo produtivo ainda nas estufas na zona rural dos vários municípios produtores.  

Os consumidores revelaram estar descontentes em relação à baixa diversidade de cores 
das flores a eles ofertadas, assim a oferta de maior variedade de cores pode ser avaliada 
como um coeficiente que influenciará diretamente na satisfação do consumidor. Segundo 
Etzel et al. (2001) e Urdan et al. (2011), quando um segmento comercial se propõe a ofe-
recer diferentes possibilidades aos seus clientes, acaba por promover ao consumidor uma 
experiência de compra diferenciada, facilitando a satisfação, uma vez que o consumidor 
poderá optar pela cor que melhor se enquadre em suas necessidades e desejos, fortalecen-
do os níveis de envolvimento com o produto.

Outro fator atrelado à produção no campo, que também foi relatado como motivo de insa-
tisfação pelos consumidores, diz respeito ao rastreamento e a origem da produção. 

A provável explicação para esta preocupação dos consumidores pode residir no fato de 
que, segundo Anacleto et al. (2013a) e Negrelle e Anacleto (2012), as orquídeas no litoral 
do Paraná, nas décadas de 80 e 90, tiveram seu comércio fortemente associado ao extra-
tivismo, situação que foi drasticamente coibida pelas instituições de fiscalização ambiental 
a partir do ano 2000, no entanto ainda existem relatos referentes ao extrativismo de orquí-
deas em áreas florestais e posterior inserção destas plantas no comércio local de forma 
ilegal (ANACLETO et al., 2013a; ANACLETO et al., 2013b) sendo que esta situação pode ser 
rejeitada pelos consumidores mais conscientes, os quais atribuem valor não monetário aos 
produtos ambientalmente corretos.

O rastreamento da origem da produção é um modelo já adotado de forma rotineira em 
muitos países como Holanda, Colômbia e EUA (FAO, 2013; SAHA et al., 2014). Através do 
rastreamento, pode ser possível controlar a qualidade das flores em todas as etapas do flu-
xo da cadeia produtiva, incluindo o plantio, as fases de tratos culturais e uso de agrotóxicos 
até a logística na comercialização. 

O rastreamento e o certificado de origem poderão dificultar o processo de extrativismo, 
além de resultar em melhor produto final relativo à padronização e qualidade, fatores que, 
segundo Etzel et al. (2001), afetam diretamente a satisfação do consumidor.

Especificamente no que concerne à relação entre as floriculturas e os consumidores, a qua-
lidade de atendimento foi classificada como insatisfatória e necessita de urgentes adequa-
ções. A qualidade do atendimento é um dos fatores decisivos no momento em que ocorre 
o processo de decisão de compra do consumidor e é nessa etapa que o cliente busca sanar 
as dúvidas que possui sobre o produto. 

O atendimento profissionalizado e o preparo adequado dos profissionais que lidam direta-
mente com os clientes são fatores-chave para que a imagem positiva da organização venha 
a ser formada, elevando assim os níveis de vínculo do consumidor com o produto.
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O conhecimento sobre os cuidados corretos conforme cada variedade de orquídea, a for-
ma de combater possíveis pragas e doenças, a aparência da embalagem no momento 
da compra, bem como o destino da planta após a florada ter finalizado são atributos que 
devem estar presentes nas competências do profissional que atua junto ao consumidor 
de orquídeas. Em decorrência deste atendimento, os clientes pagarão mais (ou menos) 
dependendo de como perceberem o valor não financeiro atrelado ao atendimento que lhes 
é oferecido na aquisição das muitas espécies de orquídeas ofertadas ao mercado.

O valor não financeiro de um produto possui maior relevância, à medida que os clien-
tes compram mais por terem maior fonte de renda, o que similarmente foi percebido no 
consumo de orquídeas. Segundo Kotler et al. (2014), o preço, tradicionalmente, funciona 
como um determinante na escolha do que comprar, mas se o preço não é o fator decisivo, 
o cliente decide ou não comprar pela percepção dos valores não financeiros. 

O marketing de relacionamento busca inserir relações duradouras onde tanto o cliente 
quanto o comerciante sentem-se beneficiados. Este tipo de marketing é inicialmente pau-
tado nas condições de preço atrativo e qualidade de atendimento, porém outros fatores 
devem ser considerados nesta questão, como por exemplo o parcelamento do preço, o 
qual gera ao consumidor relativa comodidade, conferindo ao mesmo uma experiência de 
compra favorável.

Esta área do marketing também deve se preocupar em atender as outras demandas reve-
ladas por este estudo, classificadas como insatisfatórias na percepção dos consumidores, 
como a difícil localização das lojas, a dificuldade de encontrar a quantidade de orquídeas 
desejadas, acessibilidade a portadores de deficiências físicas, estacionamento facilitado, 
além das ambientações dos pontos de distribuição que facilitem e melhorem as experiên-
cias dos consumidores no processo de compra.

O marketing de relacionamento junto ao consumidor de orquídeas, deve estar atento tam-
bém ao fator promoção, dado que, através desse elemento, é possível fazer com que o 
consumidor, pelos atrativos do produto, busque adquirir orquídeas.

A promoção deve ser estabelecida ao lançar uma mensagem de maneira prévia na mente do 
consumidor, objetivando um comportamento de resposta. Segundo Nickels et al. (2008), a 
promoção deve estar adequada ao contexto sócio cultural do consumidor, de forma a ser 
considerada a elevada escolaridade dos consumidores de orquídeas mais frequentes.

Destaca-se que, segundo Kotler et al. (2014), a elevação dos níveis de vínculo do consumi-
dor com o produto, pode significar nichos de mercado mais lucrativos, pois as empresas 
atendem de forma satisfatória as necessidades dos seus clientes, e estes, em contrapar-
tida, acabam por considerar menos o valor econômico em troca da atribuição de maior 
significado ao produto, de maneira que não se importam em pagar um preço maior pelo 
produto oferecido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A média geral de aquisições de orquídeas entre os entrevistados foi de 4,79 vezes por ano, 
sendo que as mulheres (n=63%) eram a maioria entre os consumidores.
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Os fatores, associados ao composto de marketing, que geraram a maior influência negativa 
no comportamento do consumidor de orquídeas no litoral do Estado do Paraná foram o 
preço classificado como elevado e a qualidade do atendimento nas floriculturas classifica-
da como insatisfatória.

Os principais concorrentes das orquídeas no mercado, quando o consumidor não encon-
trava a orquídea que desejava, eram os perfumes, as roupas, os chocolates e os livros. 
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RESUMO: O objetivo geral deste estudo buscou analisar os discursos ambientalmente responsá-
veis e o comportamento de consumo dos Universitários. A pesquisa caracteriza-se como qua-
litativa, descritiva, operacionalizada por meio de entrevistas em profundidade e o auto relato 
em diário de bordo. Obteve-se a participação de 12 Universitários. O estudo foi embasado nas 
dimensões relacionadas ao comportamento ambientalmente responsável tratadas em Stern 
(2000), que são: Domínio Pessoal, Domínio Comportamental, Domínio Contextual, Capacidades 
Pessoais e Hábitos e Rotinas. Entre essas dimensões o Domínio Pessoal, Comportamental, Con-
textual e Capacidades Pessoais foram analisados para identificar os discursos ambientalmente 
responsáveis por meio das entrevistas. Já a dimensão Hábitos e Rotinas foram analisadas para 
apontar o comportamento de consumo concretizado por meio das experiências de compras, 
consumo e descarte de bens em um diário de bordo. Concluiu-se que pessoas demonstram ter 
preocupações e apreço pela preservação ambiental, no entanto, na prática, possuem dificuldade 
em apresentar um comportamento ambientalmente responsável. Concluiu-se também, que a fal-
ta de acesso a produtos ecologicamente corretos, preço e a uma gestão pública socioambiental 
responsável, dificultam tais atitudes.  

Palavras-chaves: Ambientalmente Responsável. Comportamento do Consumidor. Universitários.

BEHAVIOR OF SUSTAINABLE CONSUMPTION OF 
COLLEGE STUDENTS: SPEECHES AND PRACTICES

ABSTRACT: The general objective of this study investigates environmentally responsible spee-
ches and the college students consumer behavior. The research is characterized as qualitative, 
descriptive, operationalized through in-depth interviews and self-reported in the logbook. It was 
obtained the participation of 12 students. The study was based on dimensions related to environ-
mentally responsible behavior treated in Stern (2000), which are: Personal Domain; Behavioral 
Domain; Contextual Domain; Personal Skills and Habits and routines. Among these dimensions 
the Personal Domain, Behavioral, Contextual and Personal Capabilities were analyzed to identify 
environmentally responsible discourse through interviews. Already the size Habits and routines 
were analyzed to point the consumption behavior realized through the shopping experience, con-
sumption and disposal of goods in a logbook. It was concluded that people have concerns and 
demonstrate appreciation for environmental conservation, however, in practice, have difficulty in 
providing environmentally responsible behavior. It also concludes that the lack of access to en-
vironmentally friendly products, price and responsible environmental governance, hamper such 
attitudes. It is believed that small changes in daily life, both in the purchase of goods, as in its use 
or disposal, you can extend the environmentally responsible behavior.

Key-words: Environmentally responsible speech. Consumer behavior. University.
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1. INTRODUÇÃO
Toda discussão em torno da problemática ambiental envolve também a relação entre em-
presa e sociedade. Este movimento tem pressionado as empresas a usarem novas tecnolo-
gias de produção e de gestão dos seus negócios, como as tecnologias limpas e o compro-
misso com o entorno da organização. Neste viés, toda e qualquer estratégia implementada 
pelas empresas terá efeitos no mercado alvo da empresa, bem como, na sociedade e no 
meio ambiente (VIEIRA, 2005).

Nesse contexto, questiona-se como as pessoas podem suprir sua necessidade de consu-
mir bens e serviços, de modo que não agridam o meio ambiente, pois por menor que seja 
o consumo das pessoas, ao longo do tempo, gerará impacto sobre a sociedade e o meio 
ambiente. Kotler (2005) é categórico ao afirmar que o comportamento de consumo não 
associado à preservação ambiental gerará às gerações futuras  um ônus econômico e so-
cial insustentável, resultante do esgotamento de recursos e da poluição decorrente do uso 
indiscriminado de produtos provocadores de deterioração do meio ambiente.

Os constructos relacionados ao consumo sustentável normalmente estão vinculados ao 
meio ambiente. Neste trabalho busca-se ampliar o conceito e estudar o consumo susten-
tável desde ao consumo de produtos ecologicamente corretos até a adoção de hábitos de 
consumos mais conscientes, a exemplo de: reciclar, reutilizar produtos e por fim, verificar 
se o consumidor rejeita a compra ou utilização de produtos que geram algum dano a natu-
reza. O foco deste são os universitários.

Contudo, embora a literatura apresente as questões ambientais como bastante difundidas 
e deste modo, representa um importante indicador da possibilidade de ação consciente 
do consumidor, não parece que necessariamente surja um comportamento de compra 
ecologicamente correto. Diante do exposto até o momento, surge a seguinte questão pro-
blema deste estudo: Como se caracterizam os discursos ambientalmente responsáveis 
e o comportamento de consumo entre os universitários? Sendo assim, o objetivo geral 
deste estudo é analisar os discursos ambientalmente responsáveis e o comportamento de 
consumo dos Universitários.

Como justificativa deste estudo, defendemos que concretizar estudos sobre a temática no 
contexto dos universitários é importante para compreender o quão envolvido e consciente 
estão os universitários com as causas ambientais e considerar tal consciência no compor-
tamento de consumo. Além disso, grande parte dos estudos tem atributos quantitativos 
(SCHAEFER; CRANE, 2005; COSTA; TEODÓSIO, 2011; SOUZA, 2012; PEIXOTO, 2012). A 
sugestão desse estudo é abordar qualitativamente os aspectos do discurso ambientalmen-
te responsável do indivíduo e seus hábitos de consumo 
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Determinados estudos que abrangem consumo sustentável, ético e as demais nomen-
claturas empregadas na literatura sobre aspectos de atitude, intenção e comportamento 
concretizado não valorizam a comparação em meio ao discurso e comportamento. Além 
disso, este estudo utilizará as teorias da ação (ARGYRIS, 1995) para analisá-los (discurso e 
comportamento de consumo), o que evidencia uma diferente perspectiva crítica a respeito 
do comportamento ambientalmente responsável.

Portanto, este estudo tem sua importância para academia à medida que são incipientes 
as pesquisas qualitativas que focam o comportamento do consumidor através dos seus 
discursos de consumo. Para as organizações, pois à medida que as pesquisas focadas 
nos discursos de consumo vão esclarecendo o olhar dos jovens a respeito das questões 
ambientais, haverá a possibilidade de desenvolver estratégias para aumentar a concretiza-
ção do comportamento de consumo pró-ambiental e mais consciente diante da sociedade.

2. MARCO TEÓRICO 
A seguir serão apresentados os principais capítulos que serviram como base da parte 
teórica deste estudo. Os temas abordados são: Sustentabilidade, Consumo Sustentável e 
a Teoria do Valor–Crença–Norma (VBN theory), estes que compõem a base da pesquisa.

2.1. SUSTENTABILIDADE
O conceito de um mundo melhor para todas as gerações sem danificar o meio ambiente é 
uma finalidade social muito desejada, o que torna a sustentabilidade uma definição popular 
no mundo todo (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Conforme Silva, Matos e Silva (2010), a sustentabilidade é uma concepção que vem se am-
pliando desde a década de 70, momento no qual os atos capazes de danificar o meio am-
biente começaram a ser interrogados mundialmente. A sociedade passou a requerer que 
as empresas avaliassem de maneira detalhista os resultados que alguns produtos seriam 
capazes de causar ao meio ambiente, logo, se tornou imprescindível desenvolver projetos 
de ações que redimensionem seu desempenho social e ambiental, reconsiderando fatos 
como a poluição, o desperdício de recursos ambientais e possibilidades sub-humanas de 
mão-de-obra nas empresas.

Para os autores supracitados, quando a empresa prefere realizar ações focadas na susten-
tabilidade, não está somente efetivando uma ação de porte social, mas acolhendo também 
os interesses de seus stakeholders (grupos de funcionários, acionistas, clientes, fornece-
dores e sociedade que têm interesse pela organização), uma vez que a sustentabilidade 
ajusta uma diminuição de custo na produção de bens, assim sendo tem um avanço no 
procedimento produtivo e aumento do índice de satisfação do consumidor, conduzindo ao 
desenvolvimento da organização e à aquisição de lucros. 

Embora haja considerável debate sobre a explicação e o uso da nomenclatura ‘desenvolvi-
mento sustentável’ e ‘sustentabilidade’, Gonçalves-Dias, Teodósio e Barbieri (2007), per-
manecem em unanimidade no que tange ao meio ambiente como objetivo maior das aten-
ções, quando se trata do tema sustentabilidade.



109

Gonçalves-Dias, Teodósio e Barbieri (2007) afirmam que a sustentabilidade compreende 
uma intensidade de conceitos e métodos que incluem: distinguir a dependência dos hu-
manos no ecossistema; garantir a todas as pessoas o acesso à satisfação de suas necessi-
dades e desfrutarem de liberdade para criar seu potencial (HOWARTH; HADFIELD, 2003); 
assegurar a sobrevivência humana perpetuamente; proteger os cinco ecossistemas amea-
çados e abranger todas as pessoas e instituições para abordar a sustentabilidade. 

De acordo com Leal (2009), a construção de um futuro sustentável no âmbito organiza-
cional resulta rigorosamente na definição de mudanças corporativas e da admissão de 
práticas gerenciais lúcidas que considerem as dimensões sociais e ambientais, valorizando 
a qualidade de vida, o bem-estar social, a estabilidade econômica entre as nações e o res-
peito ao meio ambiente.

2.2. CONSUMO SUSTENTÁVEL 
(CONSUMO VERDE, COMPORTAMENTO 
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL)
Analisa-se como fundamental a mudança no modelo de consumo, de modo que seja pos-
sível viabilizar a continuação do consumo em escala mundial. Ao desencadear o gerencia-
mento das condutas humanas para uma probabilidade associada com o desenvolvimento 
sustentável, torna-se provável anexar a discussão do consumo com uma avaliação mais 
social e preocupada com o prosseguimento da sociedade no planeta (SILVA, 2012).

A Consumer International (1998, p.48) apresenta vestígios de que já acontece um tipo de 
mudança de consciência, esta indispensável à busca de outro padrão de consumo. A mais 
aparente é a manifestação do consumo “verde”. Atividades simples e diárias como “ir às 
compras”, seja de bens avaliados básicos ou de itens considerados luxuosos, passaram a 
ser observadas como procedimentos e escolhas que comprometem a qualidade do meio 
ambiente (CONSUMER INTERNATIONAL, 1998).

Para os autores Young et al. (2010), o consumidor verde opta por produtos ou serviços 
que ocasionam menos danos ao meio ambiente e que toleram todas as maneiras de justiça 
social. Em muitos casos o consumidor verde é aquele que além de escolher o produto pela 
qualidade ou pelo preço, escolhe também por ele ser ambientalmente correto. 

Quadro 01: Abordagens do consumo “verde” e do consumo sustentável

CONSUMO “VERDE” CONSUMO SUSTENTÁVEL

Consumir produtos diferentes Consumir menos

Essencialmente positivo em relação ao consumo Consumo além das necessidades básicas é negativo

Mudança no padrão tecnológico Mudança no estilo de vida e no padrão de consumo

Foco no lado da oferta: produção Foco na demanda: ´usuário final’

Consumidores respondem às informações adequadas Consumidores querem alternativas de aquisição

Mudança gradual Mudança radical: urgente e essencial

Crescimento “verde” no lugar de crescimento econômico Alta qualidade de vida sem degradação ambiental

Fonte: Cooper (2002 apud GONÇALVES-DIAS; MOURA, 2007).
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A perspectiva do consumo verde está evidenciada no Quadro 02, como a diminuição do 
consumo, o descarte e a obsolescência planejadas, ressaltando a reciclagem, a utilização 
de tecnologias limpas, a redução do desperdício e o aumento de um mercado verde. Toni, 
Larentis e Mattia (2012) apresentam a mesma linha de pensamento ao afirmar que se torna 
necessário modificar o caráter de consumo, ou seja, consumir produtos que não danifi-
quem o ambiente. Carr et al. (2012) salientam que a escolha pelo consumo consciente pode 
gerar uma precisão de status, dado que algumas pessoas gostam de adotar produtos que 
são verdes, gerados em um espaço de trabalho apropriado, conectados a causas sociais.

A crença comum é que os indivíduos que são mais jovens tem a tendência de ser mais 
sentimentais às questões ambientais. Há consideráveis teorias que defendem esta crença, 
porém o contexto mais comum, é que aqueles que cresceram em um período de tempo 
no qual as preocupações ambientais têm constituído uma ação acentuada em certo nível, 
acabam sendo mais propensos a serem pessoas mais sensíveis nesse constructo (STRAU-
GHAN; ROBERTS, 1999).

Num contexto geral, o consumo sustentável procura obter um equilíbrio entre a sociedade 
e o meio ambiente, para que seja possível viver com uma maior qualidade de vida. Para 
isso, o consumo exagerado deve ser urgentemente freado e substituído por um consumo 
mais consciente. 

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A pesquisa empírica foi composta por uma abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa 
é usada normalmente, quando se deseja entender de forma detalhada porque um indivíduo 
faz determinada coisa (MORESI, 2003).

Pesquisas qualitativas estão cada vez mais sendo realizadas na área do marketing. O 
objetivo é diminuir as limitações e ampliar o conhecimento de estudos tradicionalmente 
positivistas, uma vez que pesquisas cujo método seja uma survey, a exemplo, são pre-
dominantes em marketing (VIEIRA; TIBOLA, 2005). A seguir será apresentado o modelo 
conceitual da pesquisa.

Este estudo também é descritivo. A abordagem descritiva apresenta como principal norte 
descrever as características de determinada população ou fenômeno, assim como regis-
trar, observar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los e utilizar téc-
nicas padronizadas na coleta de dados (informações quantitativas) (GIL, 2010).

O universo desta pesquisa são todos os alunos pertencentes a uma Instituição de Ensino 
Superior. A amostra do presente estudo é caracterizada como não probabilística, e sim por 
conveniência. A escolha dos sujeitos participantes foi por meio da estratégia denominada 
“bola de neve”. Ou seja, através da rede de contatos das pesquisadoras. A decisão de se-
lecionar a amostra do estudo por meio desta estratégia, parte da necessidade dos respon-
dentes estarem realmente comprometidos com o Diário a Bordo, o que não será possível 
se a amostra for aleatória simples (MORESI, 2003). 
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Assim, concretizou-se a pesquisa com uma amostra de 12 acadêmicos, pois se entendeu 
que se obteve um grau de qualidade e consistência das informações ao longo do proce-
dimento de coleta de dados. Na visão das pesquisadoras, o número de 12 acadêmicos foi 
o suficiente para chegar à chamada “saturação” teórica ou estratégia de “redundância” 
proposta por Godoi e Mattos (2006), cuja justificativa habita no alcance de um grau de 
similaridade de respostas, embora tal similaridade não tenha sido  possível de alcançar em 
todas as variáveis estudadas. 

Para operacionalização desta proposta, optou-se por realizar entrevistas em profundidade e 
auto relato por meio de um diário a bordo. O foco das entrevistadoras é obter informações 
sobre os hábitos de consumo cotidianos dos Universitários, bem como, suas percepções 
no que tange ao comportamento ambientalmente responsável. Peixoto e Pereira (2013) 
também empregaram esta técnica nos seus estudos. 

Como instrumento para coletar as informações das entrevistas em profundidade, foi ela-
borado um roteiro de perguntas semiestruturadas, o que gera uma maior autonomia e 
liberdade as pesquisadoras e aos entrevistados (GIL, 2010). Destarte utilizou-se como re-
ferência para elaboração do instrumento de coleta de dados os roteiros propostos por 
Peixoto (2012). O instrumento foi adaptado pelas pesquisadoras e sua validação ocorreu 
com juízes/acadêmicos (MALHOTRA, 2010) professores da Faculdade de Itapiranga (FAI). 

As entrevistas ocorreram entre os meses de julho a agosto de 2015, e nos encontros com os 
acadêmicos foi explicado o funcionamento do diário a bordo. Foi solicitado aos participantes 
que registrassem suas experiências de consumo, conflitos relacinados ao consumo susten-
tável, percepções e por fim, o que julgasem importante ao longo da atividade proposta.

Com o roteiro de entrevista concluído, as pesquisadoras partiram para a aplicação das en-
trevistas. As entrevistas foram registradas em um gravador para facilitar a transcrição das 
falas. Logo após a conclusão da mesma, foi entregue o diário de consumo e explicado deta-
lhadamente os procedimentos a serem adotados. Foi solicitado aos participantes o registro 
de suas experiências de consumo, conflitos listados ao consumo sustentável, percepções, 
emoções ou o que simplesmente registrassem o que consideravam relevantes. 

Entre os meses de julho a outubro de 2015 os diários foram recolhidos. Do total de 12 diários, 
obteve-se 100% de retorno.  No item a seguir, apresenta-se as principais análises realizadas.

Realizou-se uma análise de conteúdo das respostas. Para Gui (2003) esta é a forma que 
melhor atende os critérios de investigação qualitativa. O autor destaca que em uma pesqui-
sa qualitativa não se podem unicamente organizar citações literais de um debate. Mas sim, 
deve-se centrar na busca de um significado das respostas, as representações sociais e as 
formas como as pessoas compreendem determinados assuntos.

A opção da análise de conteúdo nesta pesquisa se encontra à medida que se busca res-
ponder indagações acerca de “quem” e do “por que” de determinada mensagem, ou seja, 
o foco está no emissor ou produtor da mensagem, ou seja, o consumidor (MALHOTRA, 
2010). Ao final das analises foi efetuado um comparativo dos resultados objetivos ao ana-
lisar os diários. 
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4. RESULTADOS
A amostra deste trabalho foi composta por 12 diários de bordo. Todos os diários entre-
gues foram retornados. Dentre os respondentes, 10 acadêmicos (as) são do estado do Rio 
Grande do Sul e 02 acadêmicos (as) são do Estado de Santa Catarina. Cabe destacar que 
o maior número de respondentes está no estado do Rio Grande do Sul, pois os principais 
contatos das pesquisadoras residem no Estado, o que facilitou a recolha da amostra.

Ao caracterizar a amostra, foi possível verificar que a idade média dos respondentes é de 
22 anos. A faixa etária está entre a média nacional dos alunos regularmente matriculados 
no Ensino superior, no Brasil (CENSO, 2012). Em relação aos cursos frequentados, os 
mesmos corresponderam a três acadêmicos do curso de Administração e a mesma quantia 
no curso de Ciências Contábeis. Em seguida, o curso de Engenharia Civil teve dois respon-
dentes, e após isso, houve uma frequência de um acadêmico por curso, correspondentes 
a Direito, Fisioterapia, Biologia e Tecnologia de Alimentos. 

Já no que tange ao gênero, 09 pessoas se autodeclaram do gênero femino e 03 pessoas 
se autodeclaram do gênero masculino. Verificou-se também que a metade (06) dos aca-
demicos respondentes possuem uma renda do grupo familiar de até 02 salários mínimos 
(máximo R$ 1.448,00). Entretanto, a outra metade, possui uma renda de 02 a 04 salários 
mínimos (de R$ 1.448,00 até R$ 2.896,00).

4.1. DOMÍNIO PESSOAL
A estatura do Domínio Pessoal diz respeito aos valores do homem, suas crenças referente 
a natureza e normas pessoais, ou seja, como se deve atuar de acordo com suas obrigações 
diante da sociedade e o meio-ambiente (STERN, DIETZ, 1994). Esta definição se refere às 
categorias valores, crenças e norma pessoal. No tópico a seguir será abordada a categoria 
temática: valores.

4.1.1. Categoria temática: Valores

Os valores catalogados ao comportamento ambientalmente responsável são os biosféricos, 
altruístas e egoístas. Os valores biosféricos preveem que o indivíduo analisa a natureza ou 
o ecossistema (plantas, animais, rios etc.) como o maior beneficiado pela preservação am-
biental ou, inversamente, o maior prejudicado pela degradação ambiental (STERN, 2000). 

Na maioria dos participantes, todos os três valores, biosféricos, altruístas e egoístas, es-
tiveram presentes em suas falas, com predominância dos altruístas, onde apresenta que 
eles não são reciprocamente específicos, assim, podem-se apresentar diferentes graus 
desses valores (STERN; DIETZ, 1994). O termo “todos” apareceu com repetição nas res-
postas dos entrevistados, ao se falar que a proteção ambiental beneficiaria o ecossistema, 
inclusive os animais, as futuras gerações, e o próprio indivíduo, conforme segue nos dis-
cursos a seguir:

“Todos nós, as futuras gerações e os animais também.” (E01
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“Todos nós, as pessoas, a natureza, todo o ecossistema.” (E02)

“Todos nós, toda a população, nossos vizinhos, nossos futuros filhos.” (E05)
“Do mesmo jeito que eu acho somos responsáveis pela proteção ambiental, 
somos também todos beneficiados, indiferente, acho que todas as idades, todas 
as classes, todas as culturas, todos os países, se são desenvolvidos, subde-
senvolvidos, todos nós temos responsabilidade e benefícios com a proteção 
ambiental.” (E07)

“Todos os seres vivos, tanto os animais como também os seres humanos, pre-
cisamos dele para sobreviver.” (E10)

Os valores egoístas foram observados particularmente em apenas um discurso. O indiví-
duo com valores egoístas são aqueles pré-determinados a agir pró-ambientalmente para 
receber um benefício próprio, logo, ele prioriza as vantagens pessoais em detrimento das 
vantagens coletivas a partir de certo comportamento (STERN, 2000). 

“Todos nós, o mundo inteiro é beneficiado, apesar de nós causarmos tantos 
danos aos recursos naturais, mas apesar de tudo sem duvida nenhuma, somos 
nós mesmos os beneficiados.” (E08).

Em um âmbito geral, compreende-se a predominância de valores altruístas nas falas dos 
participantes, o que confirma com a afirmação de Stern (2000) que aprovam a forte influ-
ência de valores altruístas no comportamento pró-ambiental.

Entretanto, se faz necessário salientar que as pessoas que relatam ter valores bisféricos 
ou altruístas, não são consideradas pessoas que tem mais consciência sobre os valores 
ambientais, ou por outro lado, são pessoas que possuem valores egoístas, que não tem 
consciência ambiental ou não possuem atitudes ambientalmente corretas.  Porém, esses 
valores são produtores da atitude pró-ambiental, mas com feições distintas (SCHULTZ, 
2000). A seguir, o Quadro 04 apresenta o resumo dos resultados da análise da categoria 
Valores.

Quadro 02: Resultados da categoria Valores

Categoria Discursos Signifi cado Rede de 
signifi cado

Valores:

Biosféricos

Altruístas

Egoístas

“Todos nós, as futuras gerações e os animais 
também.” (E01)

“Todos nós, as pessoas, a natureza, todo o 
ecossistema.” (E02)

“Todos nós, toda a população, nossos vizinhos, 
nossos futuros filhos.” (E05)

Os beneficiados pela 
proteção ambiental 
englobam os animais, o 
próprio individuo, as futuras 
gerações e o ecossistema.

E01; E02; 
E03

E04; E05; 
E06

E09; E10; 
E11

E12
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Valores:

Altruístas

“Do mesmo jeito que eu acho somos responsáveis 
pela proteção ambiental, somos também todos 
beneficiados, indiferente, acho que todas as 
idades, todas as classes, todas as culturas, 
todos os países, se são desenvolvidos, 
subdesenvolvidos, todos nós temos 
responsabilidade e benefícios com a proteção 
ambiental”. (E07)

Os beneficiados pela 
proteção ambiental 
são todas as pessoas, 
independente de sua idade, 
classe, cultura ou de onde 
vive. 

E07

Valores:

Egoístas
“[...] apesar de tudo sem duvida nenhuma, 
somos nós mesmos os beneficiados.” (E08).

Os beneficiados são apenas 
os indivíduos e nada mais. 

E08

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2015.

Diante deste conjectura, ficou evidenciado que os entrevistados em um âmbito geral, con-
sideram que (pessoas, animais e ecossistema) são beneficiados pela proteção ambiental, 
ou seja, as entrevistas não indicaram a falta de consciência dos valores. 

4.1.2. Categoria temática: Crenças

As crenças, no que tange a Teoria do Valor–Crença–Norma (VBN), proposta deste estudo, 
idealizam três elementos. O nível que o homem se considera como parte complementar 
da natureza e o seu equilíbrio com a mesma, a sua visão ecológica, as consequências da 
degradação ambiental como forma de advertência ao homem e a seus interesses, e por fim, 
as ações do homem para reduzir tais ameaças (STERN, 2000). 

Neste viés, o conteúdo das mensagens é analisado segundo as seguintes subcategorias: 
relação homem-natureza e ameaças da degradação ambiental, concebendo os três elemen-
tos que relatam a categoria temática Crenças (STERN, 2000).

4.1.2.1. Relação homem-natureza

A relação homem-natureza aborda o equilíbrio compreendido do homem com a nature-
za. Averiguou-se em quase todas as falas uma relação homem-natureza baseada na sua 
preservação, sendo o principal item destacado. Fica evidenciado que os entrevistados 
possuem consciência de seus atos e que é preciso preservar a natureza em todos os mo-
mentos. E os seus discursos indicam ter uma relação boa, agradável e equilibrada com 
a natureza, pois na medida do possível estão tomando medidas para preservá-la, como 
segue nos relatos abaixo:

“Tenho uma relação equilibrada com a natureza, à medida que posso tento 
preservar ela ao máximo, pois sei que ela é essencial para a nossa sobrevivên-
cia.” (E01)

“Tenho uma relação boa, tento cuidar ao máximo do meio ambiente.” (E02)

“Tenho uma relação boa e agradável com a natureza, gosto de estar em meio 
ao meio ambiente e tento proteger o meio ambiente ao máximo.” (E04)
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“Eu considero que sou uma das pessoa que cuida, não só da natureza em si, 
mas eu acho que a natureza, no sentido de cuidar, dos animais também, ou fazer 
coisas que estão ao meu alcance, por exemplo reduzir o meu consumo de ener-
gia, reduzir o meu consumo de água, tudo nesse sentido, o reaproveitamento 
de água, como por exemplo lavei a roupa, posso reutilizar a água para lavar a 
garagem. Tenho uma relação muito boa, porque procuro ao máximo respeitar 
e reutilizar o que eu posso.” (E07)

Os autores Gonçalves-Dias e Moura (2007), confirmam em seus estudos o pressuposto 
acima, onde no início dos anos 1990, foi ativada a discussão em relação aos problemas 
ambientais e suas consequências adversas, o que influenciou a conscientização ambiental 
do indivíduo como consumidor e, sobre tudo, como cidadão. Esse aumento gradual da 
preocupação ambiental por parte da sociedade como um todo, agrupado à necessidade de 
divulgação da consciência ecológica e de concretização de comportamento ambientalmen-
te consciente, são respeitáveis tentativas de descernimento dos problemas gerados em 
todo o mundo pelo descaso com a natureza.

Porém dois entrevistados assumiram não se preocuparem muito com a natureza, ou que 
apenas não realizam ações que possam diminuir o impacto das suas atitudes ecológicas:

“Em relação ao meio ambiente, eu não tenho uma boa relação, até na separa-
ção do lixo, eu tento separa, mas não de forma correta.” (E06)

“Acredito ter uma relação razoável, não faço tudo o que esta ao meu alcance, 
mas as medidas mais básicas do dia a dia a gente faz.” (E10)

É possível relatar as falas supracitadas como simples discursos. De acordo com os autores 
Eckhardt, Belk e Devinney (2010), é comum localizar contradições no discurso do consu-
midor que relata ser ambientalmente responsável pelas suas reais atitudes. As pessoas 
revelam seus anseios e o apreço pela preservação ambiental que, no entanto na prática, 
nem sempre é traduzido em comportamento ambientalmente responsável. O próximo sub-
capítulo vai apresentar o contexto sobre as ameaças da degradação ambiental.

4.1.2.2. Ameaças da degradação ambiental

Um dos principais fatos abordados em relação à degradação ambiental foi à saúde e o bem-
-estar. De acordo com as entrevistas, a saúde e o bem-estar seriam afetados pela poluição 
do ar e da água.  As falas vêm ao encontro ao que foi apresentado por Stern (2000), ou seja, 
muitas pessoas tem medo da poluição, por ela poder causar problemas sérios de saúde:

“Pode prejudicar em muitos pontos, como por exemplo a minha qualidade de 
vida, a poluição vai aumentando, a água vai ficando cada vez mais contaminada 
e consequentemente isso vai prejudicar a nossa saúde.” (E01)

“Aumentando os custos das matérias primas, o valor da água potável em espe-
cial a nossa qualidade de vida.” (E05)

“Acredito em especial na questão de doenças, pela contaminação da água entre 
outros fatores relacionados em princípio a saúde.” (E09)
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“Eu acho que pode prejudicar muito, pois acompanho muito pela mídia que 
com o passar do tempo podemos ter sérios problemas com a escassez da 
água, o desmatamento, a questão do ar puro, onde isso pode prejudicar a 
nossa saúde, então principalmente esses fatores que podem prejudicar muito 
a nossa vida.” (E10)

Em vista dos relatos dos entrevistados, ambos nos demonstram prejuízos pessoais devido 
à poluição. Além disso, os respondentes também identificaram ameaças diretas à saúde do 
ser humano, a partir do momento de reflexão das ações coletivas das pessoas simulando 
ações especiais, como comer e respirar.

Outro fator destacado na degradação ambiental e que foi notado com frequência nas falas é 
a questão climática. Percebe-se que as questões climáticas atualmente estão fazendo com 
que as pessoas agreguem mais valor as suas atitudes em relação ao meio ambiente.

“Na qualidade de vida, na falta de um ar puro, na questão de impactos ambien-
tais profundos, eventos climáticos que estão acontecendo atualmente, com 
também o derretimento das calotas polares, onde poderão acontecer catástro-
fes em um curto espaço de tempo, alagando muitas capitais, enfim futuramente 
se continuar como está, vamos preceder uma grande quantia de eventos com-
plicados.” (E04)

“Acho que muitas vezes a gente já sente hoje, onde passamos por enchentes, 
dias de muito calor onde isso já afeta a nossa vida, e consequentemente afetará 
não só a minha vida, mas a vida dos meus fi lhos, meus netos, isso acaba 
estando interligado.” (E07)

De acordo com o pressuposto acima, não são apenas as questões climáticas atuais que 
preocupam, mas os eventos catastróficos que poderão vir em breve, prejudicando assim 
as gerações futuras, ou eles mesmos. Em seguida no próximo subcapítulo observaremos 
a categoria temática relacionada à norma pessoal.

4.1.3. Categoria temática: Norma Pessoal 

A norma pessoal diz respeito à responsabilidade moral de adotar ações ambientalmen-
te responsáveis a partir da essência de normas sociais ou valores pessoais consistentes 
(STERN, 2000; JANSSON et al., 2010). Ao serem questionados sobre a existência dessa 
responsabilidade moral, notou-se a evidencia da responsabilidade moral de executar algo 
em prol do meio ambiente, incidindo na efetivação da ação ambientalmente responsável. 

“Sim, me considero responsável, tenho ao máximo minimizar os danos ao 
meio ambiente.” (E04)

“Sim considero, porque também faço parte do meio eu também sei que de 
alguma forma tento minimizar, mas de alguma forma todos agridem o meio 
ambiente, porque todos poluem, todos produzem lixo, utilizam recursos não 
renováveis.” (E07).
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“De certa forma sim, dentro do que esta ao meu alcance, pois nem sempre 
temos tempo, na correria do dia a dia acabo não tendo muito tempo, ou não se 
dando muito tempo, mas na medida do possível, sim.” (E10)

“Dentro da medida do possível relacionado às minhas ações, sim, mas na ques-
tão de tentar conscientizar o próximo, isso acabo não fazendo.” (E09)

Porém, os relatos seguintes explicam que tal ação não é bem sucedida, porque precisa 
ser uma ação conjunta, ou seja, as pessoas precisam se unir para agir com o mesmo 
desígnio e assim gerar uma consequência boa ao meio ambiente. Percebe-se o desejo de 
colocar relações com outras pessoas, pois essa relação pode gerar consequências boas 
pela participação de atividades que são voluntárias e ver o resultado do esforço coletivo 
desempenhado como grupo.

“Me considero, porque depende de todo o mundo, se não começar por mim, 
ninguém vai fazer, então cada um tem que fazer a sua parte.” (E11)

“Sim, acho que todos de alguma forma ou de outra tende a serem responsá-
veis por tentar preservar o meio ambiente.” (E03)

Esse contexto de interação social extremante natural ao ser humano, pois trabalhar em 
grupo com objetivos semelhantes vale a pena, assim sendo seus esforços provocarão um 
resultado positivo (DE YOUNG, 2000; KAPLAN, 2000). No próximo subcapítulo veremos 
como as pessoas se definem como consumidores. 

4.1.4. Categoria Temática: Como se defi ne como consumidor

A finalidade de desenvolver essa categoria foi para compreender como os entrevistados se 
caracterizariam como consumidores em suas práticas de consumo. Alguns entrevistados 
relataram a relação de consumo com base no fator de preservação ambiental. Porém, 
alguns responderam de forma mais específica, ressaltando a relação com consumismo.

“Olha, geralmente costumo cuidar na separação do lixo, após o consumo, mas 
na questão de compras, de comprar produtos ecologicamente corretos não 
costumo adquiri-los.” (E09)

“As vezes, porque na verdade as vezes eu não compro alguma coisa pensando 
na reciclagem, eu compro pensando no meu consumo, e não no descartar da 
embalagem do produto.”(E06)

“Me considero uma consumidora ambientalmente responsável sim, porque eu 
busco consumir o mínimo que eu posso, ou de repente assim eu sei que vou 
ter duas possibilidades, se isso não demanda de um esforço financeiro muito 
grande eu procuro ser o mais ambientalmente correto possível.” (E07)

A segunda temática identificada foi à definição de consumidor como não consumista, onde 
ambos se avaliaram como consumidores equilibrados e que não compram muitas coisas, 
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mas que o consumo se dá a partir de uma necessidade. A mesma representa um atributo 
mais consciente, no qual as pessoas consomem apenas aquilo que é necessário. 

O consumidor leva em consideração as consequências do seu consumo, o que o faz agir 
de maneira mais responsável.

“Sim, porque eu cuido na hora de comprar, comprando apenas aquilo que 
necessito.” (E12)

“Bom eu tento ser, eu tento apenas consumir aquilo que eu preciso mesmo 
consumir, não além daquilo que eu preciso me considero sim uma consumidora 
ambientalmente responsável.” (E11)

Há também os entrevistados que foram analisados como consumistas e que compram por 
impulso, sendo a terceira temática identificada. As falas a seguir revelam que alguns indiví-
duos compram por impulso. O comportamento consumista é uma peculiaridade da nossa 
sociedade, distinguida como a “sociedade do consumo”, no qual o agravo ao consumismo 
é cada vez mais claro na mídia e estimulado pela própria cultura.

“Às vezes, nem sempre sou uma consumidora ambientalmente responsável, 
porque sinceramente eu sou muito consumista.” (E01)

“Nem sempre sou um consumidor ambientalmente responsável, pois eu com-
pro o que eu gosto, mas cuido para não esbanjar muito.” (E05)

Ao serem questionados se consideram consumidores ambientalmente responsáveis, al-
guns responderam que sim, porém em apenas algumas feições. 

“Me considero sim uma consumidora ambientalmente responsável, pois tento 
ao máximo economizar água no banho, comprar produtos ecologicamente cor-
retos, não jogo lixo nos rios, nas ruas.” (E08)

“Sim, procuro não agredir o meio ambiente no meu consumo diário, faço a se-
paração do lixo para a reciclagem, compro apenas aquilo que é necessário.” 
(E04)

Um dos aspectos que fizeram com que eles se considerassem consumidores ambientalmente 
responsáveis é a questão da economia de água e pela separação do lixo, além da reciclagem. 

4.2. DOMÍNIO COMPORTAMENTAL
O domínio comportamental trata-se dos comportamentos relacionados ao meio ambiente, 
comportamentos diretos e indiretos, influenciados pelos valores, crenças e normas em 
tese ao domínio pessoal. O comportamento do indivíduo pró-ambiental pode ser analisado 
na inclusão com ativismo, na base a políticas ambiental e em comportamento no domínio 
privado (STERN, 2000). 
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O comportamento no domínio privado abrange “a compra, uso e descarte de produtos 
pessoais e domésticos que têm impacto ambiental” (STERN, 2000, p. 409). A partir deste 
conceito, foi analisado o consumo verde. 

4.2.1. Consumo verde

Os entrevistados explanaram que varia muito a compra de produtos verdes, porque segun-
do o entrevistado E03, muitas vezes não encontramos produtos verdes e também, pelo alto 
valor dos produtos. Mas de acordo com o E02, ele procura sim, comprar produtos verdes, 
produtos que são comprados em grande quantidade para diminuir a embalagem, porém 
cuida muito dos preços dos produtos.

“Varia muito, porque muitas vezes não encontro os produtos, como também 
pelo valor dos produtos. Mas procuro consumir produtos sem agrotóxicos” E03

“Sim, como por exemplo, detergente em maior quantidade, alguns cosméticos 
e refi l, entre outros, mas cuido muito dos preços dos produtos, eles não podem 
ultrapassar meu orçamento durante o mês” E03

A segunda temática analisada foi o consumo limitado de produtos verdes. A 
compra de papel reciclado e a busca de produtos verdes foram relatadas em 
uma das falas. No entanto, o hábito de não consumir produtos verdes foi perce-
bido com frequência nas falas.

“Sim, costumo usar sempre folhas A4 recicladas no meu dia a dia, procuro 
descartar a ida e vinda de sacolas plásticas nos supermercados, então busco 
sempre produtos ecologicamente corretos. Mesmo alguns produtos serem 
mais caros, mas independente do valor a gente busca proteção ambiental 
nesse caso. E04”

“Não costumo comprar produtos verdes, porque não está no meu hábito de 
consumo comprar produtos verdes. E10”

“Não, pois não é do meu hábito comprar esse tipo de produto. E05”

“Não tenho o hábito de comprar esses produtos. E12”

A terceira temática observada é que os entrevistados não possuem interesse ou não procu-
ram pelos produtos “verdes”. A carência de informação pode ser fator que impede que os 
consumidores atribuam para si hábitos mais ecológicos (PRAKASH, 2002)

“Não necessariamente, algumas vezes, outras não, eu compro o produto pela 
marca, não por ele ser ecologicamente correto. E06”
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“Em geral acabo comprando pelo preço e não por ser um produto verde, então 
esse é um ponto que realmente eu não cuido. E09”

“Sinceramente eu não presto atenção quando vou ao supermercado, mas 
quando eu tenho tempo eu procuro produtos ecologicamente corretos. E11”

“Acredito que nesse sentido produtos ecologicamente corretos, produtos ver-
des, não sou uma pessoa que analisa os produtos na hora da compra apenas 
compro o que necessito.  E07”

Diante do pressuposto acima, podemos notar claramente o consumo precário de produtos 
ecologicamente corretos. As pessoas ainda levam muito em consideração o preço, mesmo 
que saibam as vantagens de ter um produto verde e do seu papel, ela acaba não adquirindo 
pelo seus valores serem superiores aos demais produtos. 

Além disso, podemos notar também que as pessoas ainda não adquiriram o hábito de 
comprar produtos verdes, onde isso muitas vezes pode ser relacionada com a falta de 
conhecimentos sobre esses produtos. A seguir no próximo subcapítulo abordaremos os 
relatos sobre o anticonsumo. 

4.3. DOMÍNIO CONTEXTUAL
O domínio contextual esta relacionado aos fatos extrínsecos que não seguem a decisão 
direta do indivíduo.  O domínio contextual estar relacionado, à religião, classe social, 
cultura, condições climáticas e de moradia, políticas públicas, como também o transpor-
te e cobrança de impostos, renda e situação econômica (STERN, 2000). Nas entrevistas 
somente os empecilhos decorrentes das políticas públicas e a condição financeira (renda) 
foram abordados.

4.3.1. Políticas públicas

A política pública abordada nesse trabalho foi a coleta seletiva, e nesse contexto, de acordo 
com os entrevistados, podemos notar que há uma dificuldade muito grande e se adaptar a 
ter hábitos mais sustentáveis. Os participantes relataram que a falta da coleta seletiva limi-
taria muito para ambos terem hábitos mais sustentáveis, pois eles já estão acostumados a 
uma rotina e sair dela seria muito difícil, além de ocorrer o acúmulo de lixo e dar o correto 
destino ao lixo depois da separação.

“Limita com certeza, pois mesmo tendo a coleta seletiva ainda assim ocorre 
acúmulo de lixo. E02”

“Limita, porque por mais que você separe o lixo em casa e tente diminuir ao má-
ximo, mesmo assim terá que dar um destino ao lixo. Claro que o lixo orgânico 
para quem tem sua horta própria terá um destino correto, mas são poucas as 
pessoas que tem o privilégio de ter sua horta orgânica.  E03”
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“Limita, pois é extremante necessário ter a coleta seletiva, em nosso muni-
cípio, por exemplo, faz pouco tempo que esta sendo separado o lixo seco do 
orgânico.E04”

“Eu penso assim, que na maioria das vezes essas normas que são impostas a 
você no dia a dia, você acaba se modelando a elas, então não ter coletas seletiva 
com certeza ficaria muito mais difícil, pois você já esta acostumado a uma roti-
na no caso a recolha do lixo e não ter isso me limitaria sim. E10”

“Me limitaria sim, pois eu não teria mais toda aquela praticidade de apenas co-
locar o lixo na lixeira, eu teria que fazer todo o processo de descarte do lixo. E12”

Alguns participantes da amostra pensam de uma forma diferente. Para os mesmos, não 
ter coleta seletiva não limita os hábitos mais sustentáveis. Em um contexto geral, ambos 
relatam que ter atitudes mais sustentáveis depende de cada um, e que o poder público não 
influencia de forma alguma, porém muitos utilizam esse quesito como desculpa (ou nega-
ção) para não fazer a sua parte em prol do meio ambiente.

“Na verdade isso acaba sendo uma desculpa das pessoas, as pessoas falam 
“a porque não tem coleta seletiva adequada eu não separo o lixo”, não precisa 
ter coleta seletiva para separar o lixo, você por conta própria pode separar. E06”

“Não, penso que não, pois são atitudes que partem de você, de cada um, então 
se você tiver conscientização, você com certeza dará o destino correto a cada 
produto depois do descarte. E09”

“Não, eu particularmente não, isso não me limita, porque eu já tenho o que 
muitos não tem a consciência ambiental. E11”

4.3.2. Condição fi nanceira

Em relação à condição financeira, ouve diferentes posições. O nível de renda foi apresen-
tado para alguns entrevistados como limitador do consumo sustável, pois os produtos 
ecologicamente corretos tendem a ser mais caros.

“Limita, pois certos produtos que são ecologicamente corretos tem um valor 
superior que os demais, assim acabo às vezes não adquirindo. E02” 

“Limita, pois alguns produtos ecologicamente corretos são mais caros, e isso 
influencia na minha condição financeira. E03”

“Acho que limita e muito, pois se eu tivesse uma condição fi nanceira maior, 
com certeza iria colocar na minha casa placas solares, iria colocar uma cisterna 
para recolher a água da chuvas, então limita sim. E08”
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Em controversa com os relatos acimas expostos, alguns entrevistados relataram em suas 
falas que a sua condição financeira não é um fator que influencia no comportamento am-
bientalmente responsável, mas sim a sua consciência, as suas atitudes, o seu conhecimen-
to adquirido ao longo dos anos em prol do meio-ambiente. Caso os recursos financeiros 
não permitem a compra de produtos ecologicamente corretos, nas atividades do dia a dia, 
ainda não limita a separação correta do lixo: 

“A condição financeira na minha opinião não influência, pois as boas praticas 
ambientais são hábitos que adquirimos ao longo dos anos. E01”

“Acho que independente da questão financeira, a consciência ambiental deve 
ser desenvolvida, vemos uma série de ações educativas a um bom tempo onde 
professores, as autoridades, e em geral a rede de ensino busca colocar na men-
te das crianças a importância da proteção ambiental, e o reflexo vai ser positivo 
ao longo dos anos. Mas independente da classe fi nanceira, não é difícil uma 
pessoa fazer a separação do lixo, a consciência ambiental viria sem duvida 
nenhuma. E04”

“Creio que a questão financeira não importa, o importante é a consciência de 
cada pessoa, suas atitudes. E05”

“Eu acredito que a condição financeira não interfira muito, porque há coisas 
básicas no dia a dia como separar o lixo que independente da tua condição 
fi nanceira, você pode fazer. E10”

Fica evidenciado que embora haja a consciência ambiental nos discursos, nas práticas 
ainda a muito que evoluir, pois, para muitos, a condição financeira é um fator importante 
e que influencia no comportamento ambientalmente responsável. Mas também há os que 
pensam diferente, para eles, o que faz a diferença são suas atitudes em prol do meio am-
biente. Neste contexto, serão apresentadas as principais discussões acerca dos resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo geral deste estudo buscou analisar os discursos ambientalmente responsáveis 
e o comportamento de consumo dos Universitários. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
descritiva e qualitativa, operacionalizada por meio de entrevistas e auto relato em um diário 
de bordo, durante o período de 10 dias. O foco foi obter informações sobre os hábitos de 
consumo cotidianos dos Universitários, bem como, suas percepções no que tange ao com-
portamento ambientalmente responsável. A amostra correspondeu por acadêmicos regu-
lamente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior, que residissem sozinhos e 
fossem maiores de 16 anos (poder de compra).

A pesquisa foi baseada nos estudo de Stern (2000), no qual o autor analisou as dimensões 
relacionadas ao comportamento ambientalmente responsável: Domínio Pessoal, Domínio 
Comportamental, Domínio Contextual, Capacidades Pessoais e Hábitos e Rotinas. 
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Em meio aos discursos, foi possível notar que os participantes se encontram favoráveis à 
preservação ambiental e à adoção de hábitos de consumo mais sustentáveis. Os partici-
pantes declaram que a preservação ambiental traz benefícios ao homem, às futuras gera-
ções e todo o ecossistema, e que sua degradação pode vir a prejudicar sua saúde. Ficou 
evidenciado que há um discurso positivo de conservação ambiental que, no entanto na 
prática, nem sempre é traduzido em comportamento ambientalmente responsável.

Concluiu-se que o comportamento de consumo identificado nos diários de bordo indicam 
que há uma duplicidade de informações, ou seja, nem todos os discursos se relevam co-
erentes com as práticas. Uma vez, que os comportamentos ambientalmente responsáveis 
são resumidos em poucas ações do dia a dia, quando comparados com o que realmente 
vem a ser uma consciência ambiental. Fica evidenciado que são práticas isoladas.  Cabe 
destacar que respostas socialmente aceitas podem ter direcionado os discursos dos par-
ticipantes.

Como estudo futuros, sugere-se que sejam feios comparativos, com o mesmo método, 
entre diferentes regiões geográficas. Sugere-se que estes estudos sejam desenvolvidos 
com o objetivo de verificar como ocorre a comparação dos discursos entre os discursos 
ambientalmente responsáveis e os comportamentos de consumo, por regiões, uma vez 
que é possível perceber mudanças culturais e sociais entre as regiões brasileiras. 

Por fim, recomenda-se a replicação deste estudo com diferentes classes sociais e econô-
micas. Acredita-se que a renda tanto pessoal como familiar, a idade, gênero, e escolaridade 
podem modificar ou trazer novos olhares para esta temática. 

Como limitações de estudos podemos considerar o método, uma vez que não pode ser 
considerada fonte infalível de informação, pois trabalha com aspectos subjetivos do ser 
humano. Ao mesmo tempo, que focou exclusivamente em um grupo de referência, não 
podendo ser generalizado, tampouco dado como verdade.

Cabe ressaltar que os registros nos diários, de certo modo, sofrem alguma influência, uma 
vez que o entrevistado pode estar anotando comportamentos que julgue importante por es-
tar passando pelo processo. Embora buscou-se sempre comparas as falas das entrevistas 
com as escritas dos diários de bordo.
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RESUMO: O Presente artigo mostra o impacto da crise econômica no comportamento do consumi-
dor de supermercados na cidade de Natal/RN, com essa situação comprometendo a população 
no quesito compras, devido à inflação e a crise em que o país sofreu nos anos de 2015 e 2016. 
O objetivo da pesquisa foi verificar o comportamento do consumidor em meio à crise vigente no 
país. A metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, em dois 
supermercados da cidade de Natal/RN. A amostra foi composta por 220 consumidores destes 
supermercados. Como principais resultados tem-se que, quando perguntado quanto ao que os 
levam a escolher um supermercado para compras, 43,2% das respostas, foi o preço. Quanto ao 
posicionamento em relação ao consumo em supermercados, 35,5% responderam que compram 
produtos similares e com preços mais baixos. 

Palavras-chave: Crise econômica. Comportamento do consumidor. Supermercados.

IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE 
BEHAVIOR OF THE SUPERMARKET CONSUMER

ABSTRACT: The present article seeks to show the impact of the economic crisis on the consumer 
behavior in supermarkets in the city of Natal/RN. The referred situation compromised the popu-
lation in the issue “shopping”, due the inflation and the crisis that the country suffered in 2015 and 
2016. The purpose of this research was to analyze the consumer’s behavior toward the crisis in 
the country at the time. The methodology used was a descriptive survey research with quantitative 
approach, in two supermarkets in the City of Natal/RN. Two hundred and twenty consumers from 
those supermarkets composed the sample. As main results, the research shows that, when asked 
about what took them to choose a supermarket for buying, 43.2% of the responses was “the price”. 
In terms of positioning in relation to consumption in supermarkets, 35.5% answered that they buy 
similar products with lower prices. 

Keywords: Economic crisis. Consumer behavior. Supermarkets.
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1. INTRODUÇÃO
Diante da crise econômica vivida no Brasil no período de 2014 a 2016, o comportamento 
do consumidor passou a mudar, o consumidor passou a se tornar mais seletivo e exigente, 
buscando a redução e corte de gastos, seja optando por produtos mais baratos ou cortan-
do gastos considerados supérfluos. Nesse contexto, observou-se que em época de crise 
o consumidor de supermercados teve que tomar atitudes como: fazer suas compras com 
maior cautela, não agir por impulso na decisão de compra, tomar cuidado ao usar os car-
tões de crédito, evitar parcelamentos, analisar qual o real valor que o produto terá em sua 
vida e comparar os preços e o custo-benefício antes de qualquer decisão.

Um estudo da MeSeems mostra como as prioridades da população e quais categorias 
ganharam mais peso no bolso e nas preocupações do brasileiro. Apesar do ambiente não 
favorável, a pesquisa mostra que 40% dos consumidores afirmam que vão continuar con-
sumindo os mesmos produtos e serviços, mas em quantidades menores para economizar. 
Outra parcela expressiva de 30% diz que passará a comprar produtos/serviços similares 
e com preços mais baixos. O percentual dos que afirmam que não irão mudar os seus há-
bitos de consumo é de 17%, enquanto 13% farão cortes para reduzir custos. Diante deste 
cenário, busca-se responder a seguinte problemática: Qual o perfil do comportamento do 
consumidor, diante da crise, nos supermercados da cidade de Natal/RN?

O presente artigo teve como objetivo realizar uma pesquisa com um determinado grupo 
de consumidores de supermercados para avaliar o seu comportamento e atitude diante 
da situação econômica do país. E assim, identificar como estas pessoas estão tentando 
se sobressair deste momento de crise. Desta forma, visa-se estudar o comportamento do 
consumidor de supermercados da cidade de Natal/RN, diante do cenário de crise econômi-
ca. Para tanto, objetiva-se também: traçar o perfil do comportamento do consumidor dos 
supermercados da cidade de Natal/RN, verificar alterações de consumo diante da crise, 
analisar quais os fatores determinantes de escolha dos supermercados diante da crise.

Levando em consideração a importância do consumidor, seus desejos e suas necessidades, 
observa-se que, nesse cenário atual, esses estão sendo modificados de forma gradativa. 
Os consumidores estão sendo obrigados a tomarem atitudes de consumo diferenciadas, 
nas quais prevalecem apenas as necessidades básicas. Assim, o trabalho irá propor um 
levantamento de dados sobre as mudanças no comportamento do consumidor de super-
mercados em tempos de crise.

Como procedimentos metodológicos, foram coletados dados de acordo com a faixa etária 
dos consumidores, gênero, grau de instrução, ocupação atual, renda mensal, dentre ou-
tros, através de questionário estruturado, e posteriormente, os dados foram tabulados e 
apresentados nos resultados desta pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Segundo Kotler (1998), a área do comportamento do consumidor estuda como pesso-
as, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos, serviços, 
ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos.

Pode-se compreender necessidade como um motivo biológico básico e o desejo como o 
modo que nos foi ensinado pela sociedade para satisfazer essa necessidade. Ou seja, a ne-
cessidade já existia inicialmente. Assim, o marketing não objetiva criar tais necessidades, 
mas sim criar a consciência de sua existência (SOLOMON, 2011).

Todo processo de compra passa antes pelo reconhecimento de uma necessidade. As ne-
cessidades podem vir de diversas formas, tais como: sensações internas, que se caracteri-
zam por desejos como fome, desejo de impressionar alguém, necessidade de autoafirma-
ção ou status. Podem surgir também através de estímulos externos como um convite para 
algum aniversário ou um anúncio em uma revista (PORTELA, 2009).

Para se entender as necessidades do consumidor, foram criadas várias teorias sobre as 
motivações humanas. As mais conhecidas são a de Sigmund Freud, Abraham Maslow e 
Frederick Hezberg.

Sigmund Freud (apud KOTLER; KELLER, 2006) conclui que as forças psicológicas que 
formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e que ninguém 
chega a atender por completo as próprias motivações. Quando uma pessoa avalia marcas, 
ela reage não apenas às possibilidades declaradas dessas marcas, mas também a outros 
sinais menos conscientes.

Na teoria desenvolvida por Frederick Herzberg (apud KOTLER; KELLER, 2006) existem 
dois fatores que influenciam as necessidades: os “satisfatórios” e os “insatisfatórios”. A 
ausência de insatisfatórios não basta; os satisfatórios devem estar claramente presentes 
para motivar a compra.

Abraham Maslow (apud KOTLER; KELLER, 2006) afirmou que o que motiva as pessoas a 
agirem são as necessidades não atendidas e que as pessoas satisfazem certas necessida-
des básicas antes de sentir altamente motivadas a satisfazer outras.

De acordo com a teoria criada por Maslow, as pessoas tentam primeiro satisfazer as ne-
cessidades básicas, como as fisiológicas - alimento e descanso - para após satisfazerem as 
necessidades de categorias superiores como segurança, estima e auto realização.

Kotler e Keller concluem então que, na verdade, o marketing não cria necessidades nos 
clientes ou no público-alvo, apenas influencia desejos, junto a outros fatores sociais. As 
necessidades já existem antes dele e são forças básicas que levam as pessoas a fazerem 
algo, mais superficiais que os desejos, e quando não satisfeitas, levam ao impulso.

De acordo com Rocha (2004), além dos fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, 
o comportamento de compra dos consumidores também sofre influência de fatores de 
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natureza política, econômica, tecnológica, ambiental, assim como, fatores mercadológico 
como o produto, o seu preço, a sua promoção e o seu ponto de distribuição.

Por outro lado, o comportamento do consumidor não se resume ao que acontece no ins-
tante em que um consumidor entrega dinheiro e, em troca, recebe uma mercadoria ou 
serviço. Uma visão mais abrangente enfatiza esse processo incluindo as questões que os 
consumidores consideram antes, durante e depois da compra. E esse deve ser um proces-
so contínuo (ASSIS, 2011).

O comportamento do consumidor busca entender o motivo que leva os consumidores a 
comprarem certos produtos e não outros e para isso os profissionais de marketing estu-
dam os pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influências sobre eles 
que determinam mudanças (CHURCHILL; PETER, 2000).

Para Karsaklian (2000), por mais que se busque compreender o comportamento do con-
sumidor, é difícil saber quais comportamentos ele vai ter em relação aos fatos que venham 
a ocorrer durante a vida. De qualquer modo, sabemos que eles são influenciados por ne-
cessidades e diversas variáveis.

2.2. CRISE ECONÔMICA NO BRASIL
Durante a crise econômica no Brasil em 2015 e 2016, os consumidores sentem o impacto 
da crise e inflação dos produtos. Para Valle (2016) qualquer pessoa, mesmo com pouco 
conhecimento de economia, consegue distinguir notavelmente, os sinais de deterioração 
de quadro econômico, não precisando pesquisar ou ler revistas, basta fazer suas compras 
em supermercados. Este fenômeno abrange diversas pessoas e empresas ao mesmo tem-
po, conforme Cunha (2016) a situação que o país vivencia, com tantas pessoas afetadas, 
não dá para negar; O Brasil não está crescendo. Com o resultado do PIB (Produto Interno 
Bruto) que é a soma de todas as riquezas produzidas ao longo do ano, notificou-se que 
houve uma queda na produção no Brasil, no ano de 2015. Segundo Struck (2016), a di-
vulgação do PIB para os economistas já não era surpresa, os dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a economia sofreu uma queda de 3,8%, 
em 2015, foi o pior índice desde que a atual série histórica foi iniciada, em 1996.

Para evitar esse tipo de situação, o PIB deveria crescer mesmo se fosse de 1% ou 2%, 
mas necessita desse acréscimo no seu percentual,  Cunha (2016), supõe que se uma 
pessoa recebe um salário e ele começa a diminuir, seria desastroso, esta pessoa pas-
saria necessidades, e  o mesmo ocorre  com o Produto Interno Bruto, ele precisa estar 
aumentando constantemente, mas quando cai, acontece um ‘efeito dominó’ as pessoas 
com menos renda passam a economizar, logo as empresas passam a vender menos e 
pessoas são demitidas.

Consequentemente, nota-se a queda da economia, mesmo com o governo querendo “ma-
quiar” os números de dados pelo IBGE. Para Valle (2016), os números e evidências são 
claros para a população brasileira, e é de gravidade a situação econômica no Brasil, mesmo 
com interpretação inconveniente e negação dos dados capturados pelas diversas consulto-
rias econômicas, o governo, não consegue abafar este caso, que é a realmente um estado 
de calamidade a crise no país.
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Os reajustes e impostos fizeram com que afetassem a queda do consumo, depois da queda 
do PIB, os consumidores se sentiram afetados, devido à inflação os valores dos produtos 
subiram cada vez mais, fazendo com que as compras ficassem cada vez mais seletivas.

Para Struck (apud JENSEN, 2016), ainda em 2015 as tarifas estavam desatualizadas, mas 
foram finalmente reajustadas, só a energia teve um aumento de 60%, tendo impacto no 
poder do consumo e reduzindo a renda para as famílias.

O consumidor está cada vez mais cauteloso em relação as suas compras e evitando gas-
tos desnecessários, segundo dados do estudo “o consumidor na crise” para Abril (2012), 
muitos clientes de supermercados/hipermercados, passaram a evitar alguns corredores na 
hora da compra para não se sentirem tentados. Com a chegada da crise no Brasil, o que 
mais preocupa é o grande número do desemprego, e as empresas fechando portas. Para 
Oliveira e Coronato (2016), a velocidade do desemprego é assustador e tem consequências 
sociais a longo prazo.  O futuro previsto é que poderá existir possibilidade de ter outra que-
da do PIB, que é considerada a pior crise do período pós-industrialização. Para Oliveira e 
Coronato (2016), a queda do PIB continuará por dois anos seguidos e sim, existirá mais 
um ano de queda, e a produção precisa crescer num nível médio de 2,5% ao ano para que 
o Brasil prospere.

2.3. COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR NA CRISE
O aumento da inflação, os escândalos políticos, a gestão do dinheiro púbico, levam o 
consumidor a ficar desconfiado quanto ao seu futuro, e a mudar seu comportamento para 
economizar e se possível poupar para um futuro incerto (FERREIRA, 2015).

Na crise econômica vivenciada no Brasil, um dos mais prejudicados desta fase ruim é o 
consumidor, afetando diretamente no seu comportamento.

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular mostra que nove entre 10 brasileiros 
diminuíram o consumo devido à crise econômica. Segundo os dados, dos 99% dos con-
sultados que acreditam que o país está em crise, 81% têm certeza de que vivenciam um 
período de recessão. Para 55%, esta é a pior crise que já enfrentaram (GANDRA, 2016).

Outra pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) sobre “A crise econômica na visão dos consumidores” mostra que para o 
brasileiro, é grave a crise econômica pela qual o país passa. Para 86,8% deles, a crise é 
grave ou muito grave. Apenas 4,4% avaliam a crise como nada grave ou pouco grave. O 
cenário econômico reflete-se na situação financeira do entrevistado: 58% consideram que 
sua situação financeira piorou na comparação entre os anos de 2015 e 2016; e apenas 
6,4% observaram melhora.

Diante deste cenário, há uma tendência geral em reduzir e cortar gastos, optando por pro-
dutos e serviços mais baratos. O primeiro item que o consumidor abre mão em tempos de 
crise financeira é o chamado item supérfluo, ou seja, aquele que não será tão necessário 
naquele momento de sua vida. Supérfluo é um quesito bem abrangente, indo desde uma 
viagem até mesmo a compra de um sapato ou uma roupa. Portanto, vale destacar que se 
considera supérfluo, em momentos como esse, o corte de uma necessidade.
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As pessoas tendem a ser mais cautelosas com dinheiro em época de crise. 

O consumidor vai pesquisar melhor e analisar a marca, o estabelecimento ou 
o serviço que lhe ofereça o melhor custo-benefício. Seja na facilidade de paga-
mento, seja ofertando desconto à vista. É necessário, além das manobras finan-
ceiras, prestar um atendimento de qualidade, objetivando fidelizar o consumidor 
e transformá-lo em cliente (BATISTA, 2016).

O artigo “O marketing na crise”, publicado na revista Harvard Business Review, diz que há 
quatro principais tipos de consumidores na crise. O segmento pé-no-freio que é o mais 
atingido e corta todo tipo de gasto. O segmento abalado-mas-paciente também economiza 
em tudo, mas com menos agressividade. O consumidor em situação tranquila mantém o 
nível de consumo próximo dos níveis pré-recessão, mas fica um pouco mais seletivo com 
o que compra (e ostenta menos). Já o segmento que vive-o-presente continua agindo 
como sempre: sua reação à crise é, basicamente, adiar compras de grande valor (BATISTA, 
2016).

Posto que o Brasil esteja passando por um momento de muita retração, com isso as pesso-
as deixam de ir a restaurantes e começam a consumir mais em supermercados, compram 
produtos diferenciados para fazer suas refeições em casa, deixam de consumir roupas 
novas e passam a consertar suas roupas antigas, muitas vezes aproveitando épocas de 
liquidação para repor peças em seus guarda-roupas (ROCHA, 2016).

A Revista VEJA observou que em tempos de crise houve mudanças nos hábitos de con-
sumo. Com a crise, 66% dos brasileiros passaram a frequentar mais supermercados atrás 
do melhor preço. O brasileiro agora pesquisa mais antes de decidir uma compra, e com 
menos poder de compra, o consumidor troca carne bovina por frango ou porco, assim 
como procura economizar em produtos de limpeza. Porém, não diminuiu a compra de 
produtos básicos. Além disso, os consumidores cortaram gastos supérfluos, como sal-
gadinhos e doces, e prefere economizar em alguns itens para gastar em outros que con-
sidera mais relevante.

A crise muda a maneira com a qual a população se comporta e a divide em públicos que 
consomem de formas diferentes. Contudo, de uma forma geral, o consumidor está mais 
atento. “Ele dá mais valor ao seu dinheiro e faz mais pesquisas. Sem dúvida, é necessário 
ofertar preço, formas de pagamento e atendimento ágil e de qualidade para conseguir efe-
tivar uma venda em época de crise” (BATISTA, 2016).

Portanto, observa-se que mudar a rotina de compras tem sido a saída de muitos brasileiros 
para tentar driblar a crise que afeta o Brasil. E acredita-se que esse é um cenário que vai 
perdurar por alguns anos ainda, visto que, quando o consumidor se adapta a uma rotina, 
talvez seja difícil voltar a ser como era antes.

3. METODOLOGIA
O presente artigo possui natureza descritiva, que segundo Gil (2008), objetiva descrever 
as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades 
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está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e 
a observação sistemática.

A abordagem da pesquisa foi quantitativa, pois segundo Richardson (1989), este método 
caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informa-
ções, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples 
até as mais complexas.

O objeto de análise do trabalho foram potenciais clientes e consumidores de dois (aqui 
estava escrito três…ora o artigo fala sempre em dois supermercados! Por favor veri-
fi quem pois penso tratar-se de um erro!) supermercados da cidade de Natal/RN, por ter 
uma clientela variada. Sendo a amostragem destes, aleatória, por conveniência, dentro 
dos supermercados, e não-probabilística, que segundo Mattar (1996), é aquela em que a 
seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte 
do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Os clientes dos supermerca-
dos foram abordados e questionados através de formulário on line, na ocasião em que os 
mesmos efetuavam suas compras.

Para realização da pesquisa, foi aplicado um formulário online, com uma amostra de 220 
consumidores de dois supermercados da cidade de Natal/RN, entre os dias 03 e 07 de ou-
tubro de 2016. Na ocasião, foram abordadas perguntas ligadas a gênero, faixa etária, grau 
de escolaridade e renda mensal para distinguir um perfil do consumidor, e também per-
guntas baseadas em um estudo da “MeSeems” e um artigo da revista “Harvard Business 
Review”, para identificarmos como a crise afetou os consumidores deste meio comercial. 
Os dados resultantes desta pesquisa foram tabulados no Google Drive, e demonstrados 
nos resultados da pesquisa na forma de gráficos explicativos.

4. RESULTADOS DA PESQUISA
Diante da pesquisa realizada nos supermercados, obteve-se uma amostragem de 220 con-
sumidores dos mesmos, selecionados aletoriamente, no ato de suas compras.

O perfil do consumidor em maior porcentagem foi de faixa etária entre 20 e 29 anos 
(61,4%), maioria do sexo feminino (73,6%), com ensino superior incompleto (30,9%).

A ocupação atual  foi bem variada, porém a maioria era composta de estudantes (18,63%) 
e donas de casa (8,18%), de renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos (35,9%).

De acordo com a pesquisa, para maior parte dos entrevistados o que leva o consumidor a 
escolha de um supermercado é o preço (43,2%), e a minoria abordou a localização como 
fator impactante (15,5%).
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Gráfi co 1- Fatores determinantes da escolha do supermercado.
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Fonte: Própria autoria (2016)

Em relação ao posicionamento das pessoas, quanto ao consumo em supermercados, com 
a crise econômica os consumidores passaram a comprar produtos similares e com preços 
mais baixos (35,5%), porém uma minoria de (9,1%) não mudou o seu hábito de compra e 
consumo com a crise. 

Gráfico 2- Posicionamento dos consumidores de supermercados diante da crise econômica.
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Fonte: Própria autoria (2016)

No intuito de analisar as atitudes que os consumidores de supermercados começaram a ter 
com a situação econômica em que se encontra o país, dentre as opções pode-se concluir 
que mais de 50% dos consumidores agora procuram os supermercados com o melhor pre-
ço (52,3%), assim como também cortaram os gastos supérfluos (48,6%). Apenas uma mi-
noria dos entrevistados respondeu que passaram a tomar outros tipos de atitudes (3,2%).
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Gráfi co 3 - Atitudes dos consumidores de supermercados com a crise econômica.
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Fonte: Própria autoria (2016)

Por fim, segundo Batista (2016), existem quatro tipos de consumidores na crise econômi-
ca, com características diferentes, são eles: “consumidor pé-no-freio”, “abalado, mas pa-
ciente”, “consumidor tranquilo” e “consumidor vive o presente”. Portanto, foi perguntado 
com qual categoria o consumidor se identificava, a fim de saber se a situação atual afetou 
ou não no comportamento dos entrevistados. 

Assim, a maioria se considera um “consumidor tranquilo” - mantém o nível de consumo 
próximo ao que era antes da crise, mas ficou um pouco mais seletivo na compra e ostenta 
menos (52,7%). Porém, um percentual de 13,6% está sentindo completamente a crise, se 
adequando na característica de consumidor “Pé-no-freio”, cortando todo tipo de gastos. 

Gráfi co 4- Características dos consumidores de supermercados em relação a crise econômica.
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Fonte: Própria autoria (2016)

Destaca-se, portanto, que apesar da crise vigente, a maioria dos consumidores entrevista-
dos estão tranquilos, em relação a compra em supermercado, pois são compras de neces-
sidade básica (alimentação), porém os consumidores de renda mais baixa, responderam 
que estão cada vez mais economizando devido a inflação comprando apenas o necessário. 
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5. CONCLUSÃO
O impacto causado pela crise econômica do país nos consumidores de supermercados da 
cidade de Natal/RN, afetou o comportamento de compra  parte da população entrevistada 
de formas variadas, visto que, após a realização da pesquisa os resultados mostraram que 
a maioria destes se consideram consumidores tranquilos com o ambiente não favorável. 
Todavia, 35,5% dos entrevistados afirmaram que mudaram seus hábitos de compra, op-
tando por produtos similares e mais baratos, assim como 31,4% fizeram cortes nas com-
pras para reduzir os custos. Quando apenas 9,1% dos consumidores responderam que 
não mudaram seu hábito de compra e consumo nos supermercados.

Portanto, percebe-se que independente da crise, os consumidores de supermercados já 
procuravam os estabelecimentos pelo preço, e com a situação econômica atual, continuam 
a procurar por melhores preços. E aqueles que mudaram totalmente seus hábitos, além 
de optar por supermercados com preços mais baixos, cortaram os gastos supérfluos e 
pesquisam mais antes de tomar uma decisão de compra. 

Assim, observa-se que a crise atual, de alguma maneira, afeta os consumidores de su-
permercados, mais representativamente, aqueles de classe mais baixa, com renda mensal 
de até 1 salário mínimo, ou entre 1 e 2 salários mínimos, são ainda mais afetados pelo 
momento em que se vive. 

Tem-se os objetivos da pesquisa respondidos a contento bem como sua problemática, de-
monstrando as peculiaridades do comportamento do consumidor em meio à crise econômica.

Sugere-se como estudo futuro a análise do comportamento do consumidor nos demais 
supermercados da cidade de Natal/RN, apoiado por este mesmo método de análise a fim 
de averiguar qual a amplitude deste comportamento na cidade. 
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RESUMO: Muitos são os critérios utilizados para classificar as empresas: número de empregados, 
faturamento, setor de atividade, lucro, patrimônio líquido e ativo fixo, e, dependendo da finali-
dade ou das políticas de fomento, podem ser utilizados outros critérios ou até mesmo múltiplos 
critérios. O presente estudo tem por objetivo geral propor um método homogeneizador de clas-
sificação para o porte das empresas que minimize as potenciais distorções de mensuração dos 
critérios atualmente utilizados, a partir das análises de clusters e discriminante. Os resultados 
apontaram para a formação de quatro grupos de tamanho de empresa e de um modelo para 
o porte que leva em conta as variáveis discriminantes vendas, lucro e número de empregados, 
nessa ordem de importância.

Palavras-chave: Porte de empresa. Critério de classificação. Pequenas e médias empresas.

PROPOSED METHOD FOR CLASSIFICATION OF ENTERPRISES

ABSTRACT: Many are the criteria used to rank companies: number of employees, income, sector 
of activity, profit, equity and fixed assets, and depending on the purpose or the promotion policies, 
even multiple criteria can be used. This study objective to propose a classification method for ho-
mogenizing the size of the companies in order to minimize potential distortions of measurement 
criteria currently adopted, using clusters and discriminant analysis. The results pointed to the for-
mation of four company size groups and a model that takes into account the discriminant variables 
sales, profit and number of employees, in that order of importance.

Keywords: Company size. Rating criteria. Small and medium enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO
Em virtude de sua importância socioeconômica, as PMEs têm sido alvo de diversos es-
tudos ao longo das últimas décadas. No Brasil, segundo o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2012), elas participam com cerca de 20% do PIB e contri-
buíram com 39,7% da renda do trabalho em 2011. Além disso, apresentam crescimento 
no fornecimento de bens e serviços, diminuindo os desequilíbrios regionais, contribuem 
com a dispersão de atividade manufatureira, estimulam a competição e cooperam para a 
propagação de novos mercados.

Por isso, estas unidades de negócio necessitam de ajuda e iniciativas que permitam o 
desenvolvimento. Essa percepção é compartilhada e defendida por inúmeros cientistas 
(TERENCE; 2002; JULIEN, 1994; TORRES, 1997; SCOTT, 1991; JOHNS et al., 1989; BAN-
NOCK, 1981). Há um consenso quanto aos aspectos importantes das PMEs citados an-
teriormente. Contudo, existe uma lacuna quanto à concordância a respeito dos critérios 
de classificação, das variáveis que as definem e tampouco dos parâmetros operacionais 
(TAFNER, 1995; TERENCE, 2002). 

Diversas pesquisas focadas em PMEs apontam a existência de múltiplos fatores e de va-
riáveis como razão para a complexidade e a dificuldade de se classificar o porte das em-
presas (HALL, 2004). Esse fato impede que haja um consenso entre os grupos de estudio-
sos sobre a definição mais adequada para micro, pequena e média empresa (O’REAGAN; 
GHOBADIAN, 2004). A falta desse critério tem prejudicado a implementação de políticas 
de fomento e inovação a elas dedicadas (LA ROVERE, 1999). Isso faz com que várias 
instituições públicas e privadas, que fomentam estes empreendimentos, utilizem seus pró-
prios argumentos para classificar as empresas quanto ao porte. Vale lembrar que a falta 
de recursos financeiros é uma grande dificuldade encontrada pelos proprietários desses 
pequenos negócios (SCHUMPETER, 1985). Além disso, a falta de uma definição clara e 
universal sobre o tamanho das empresas prejudica a avaliação de crédito das PMEs: se-
gundo Bueno (2003), elas precisam de uma metodologia própria, para não submetê-las às 
mesmas técnicas de análise de concessão de crédito aplicadas às grandes corporações, 
já que elas têm acesso limitado ao mercado de capitais e não contam com garantias reais 
suficientes (ALMEIDA, 2001).

Caracterizar essas unidades de negócios de maneira genérica por meio de critérios hete-
rogêneos é, na prática, dizer que empreendimentos que possuem o mesmo número de 
colaboradores ou faturamento aproximado podem ser considerados de porte desiguais por 
atuarem em setores diferentes da economia (BUENO, 2003). Sales e Neto (2004) afirmam 
que todo e qualquer estudo sobre esses empreendimentos precisa inicialmente revisar o 
conceito das pequenas empresas, já que não há um critério universal para definir pequena, 
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média e grande empresa, uma vez que os países adotam seus próprios critérios de acordo 
com a realidade interna. Assim sendo, este artigo tem por objetivo discutir o porte das 
empresas e propor um método homogeneizador de classificação para seu porte. 

2. CRITÉRIOS PARA 
CLASSIFICAR EMPRESAS

A dispersão que envolve o processo de classificar as empresas em micro, pequena e mé-
dia é dificultada pela diversidade que representam esses empreendimentos, não havendo 
concordância entre profissionais, estudiosos e pesquisadores. Existem vários critérios que 
podem ser manuseados para classificar as empresas nas respectivas classes, podendo 
cada elemento conduzir a faixas distintas (TERENCE, 2008). Atualmente, nem todos os 
critérios são utilizados nos vários segmentos ou setores específicos, isto é, alguns crité-
rios são relevantes para certas empresas, outras não. Todavia, a única certeza que existe 
quanto à definição do porte das empresas, é que não há critério universalmente aceito para 
caracterizar as PMEs (MARTINS, 2014).

Os fatores heterogêneos podem levar à ausência de um critério universal, bem como as 
causas das dificuldades no estudo das micro e pequenas empresas, haja vista que é ne-
cessária uma classificação prévia para seu enquadramento, e esse, por sua vez, utiliza-se 
de critérios quantitativos e/ou qualitativos para sua classificação. Além disso, devem ser 
levados em consideração os parâmetros para essas variáveis (TERENCE, 2002; VIAPIANA, 
2001). Para Leone e Leone (2012), de maneira mais ampla, a classificação, quanto ao porte 
da empresa, pode ser compreendida pelos seguintes critérios: quantitativos, qualitativos e 
critérios mistos.

As diferentes alternativas de classificação do porte das empresas, tanto dos parâmetros 
quanto das variáveis, devem-se a um conjunto de elementos que relativizam o conceito de 
micro e pequenas empresas (MORELLI, 1994). No entendimento de Júnior (2012), essas 
variáveis são denominadas critérios pelos autores, que se fundamentam na utilização de 
fatores de produção e/ou que se relacionam com o volume de vendas da organização. Na 
tentativa de conceituar um pequeno negócio, três categorias de critérios são usualmente 
utilizadas: critérios quantitativos (Receita Bruta de Vendas, Patrimônio Líquido e volume 
de unidades vendidas); critérios qualitativos (produção em pequena escala, negociações de 
compra e venda) e critérios mistos (ALBUQUERQUE; ESCRIVÃO FILHO, 2005).

Então, que critério se deve utilizar para classificar as micro e pequenas empresas (MPEs), 
se não há um consenso entre os autores? Há estudiosos que afirmam que os critérios 
quantitativos são mais fáceis de serem coletados, analisados e interpretados, já que permi-
tem análises estatísticas (MARTINS, 2014). No entanto, os critérios qualitativos possuem 
uma particularidade: eles não podem ser medidos. Segundo Albuquerque (2004), os cri-
térios qualitativos são diferentes dos quantitativos por não possuírem métrica, e sim, atri-
butos específicos que diferenciam as pequenas e médias das grandes empresas. O autor 
destaca também que não devem ser analisados isoladamente. Leone (1991) afirma que é 
difícil utilizar critérios qualitativos, visto que a gestão empresarial é dinâmica, ou seja, rea-
lizada no seu cotidiano. Gonçalves e Koprowski (1995) preferem usar critérios qualitativos, 
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assegurando que esses pequenos empreendimentos são gerenciados por um único gestor, 
cuja decisão pertence somente aos proprietários. 

Os critérios mistos são aqueles que utilizam tanto de critérios quantitativos quanto de 
critérios qualitativos, os estudiosos e as instituições de pesquisas preferem utilizar os cri-
térios mistos. Para Leone (1991), a melhor maneira para se obter uma classificação quanto 
ao porte da empresa é a utilização de critérios mistos, pois eles representam elementos 
qualitativos e quantitativos, além disso, o autor menciona ainda que a combinação desses 
dependerá dos objetivos a serem alcançados. A combinação de ambos os critérios possi-
bilita a utilização de indicadores socioeconômicos, atrelados às características específicas 
da atividade econômica de cada região ou país, possibilitando uma análise coerente quanto 
ao porte da empresa (PINHEIRO, 1996).

O constante problema da definição quanto ao porte das MPEs e presente nos diversos 
trabalhos, estes sempre utilizam de diferentes critérios para definir o porte das empresas 
para assim delinear as pesquisas acadêmicas, os órgãos públicos, nos quais se destinam 
a elaborar políticas de desenvolvimento desses empreendimentos, sofrem a mesma pro-
blemática na tentativa de descobrir possíveis soluções utilizam de critérios quantitativo, 
qualitativos e mistos (MARTINS, 2014).

3. CRITÉRIOS QUANTITATIVOS, 
QUALITATIVOS E MISTOS

Os critérios mais utilizados em todos os setores são os quantitativos, pois eles são bem 
mais fáceis de serem definidos e coletados. Segundo Leone e Leone (2012), os critérios 
quantitativos possuem vantagens tais como: facilidade de coletar, manipular; rapidez de 
mensuração e definição de parâmetros. Para Terence (2002), o critério quantitativo é o 
mais usado porque contribui para obtenção de informações a respeito das organizações, 
assim como análises comparativas entre elas, e esses critérios são geralmente de ordem 
econômica (censos econômicos) e/ou registro contábil das empresas. Os critérios quan-
titativos atendem a várias demandas e demonstram situações especificas do desempenho 
organizacional (OLIVEIRA, 2010).

Inúmeras iniciativas têm sido realizadas com o propósito de categorizar e classificar as 
micro e pequenas empresas quanto ao seu porte. As iniciativas acabaram por produzir di-
versas formas de definir o porte da empresa, e os vários órgãos que atendem ao segmento 
acabam operando por meio de multicritérios (IPEA, 2013). No entendimento de Bueno 
(2003), diversos critérios têm sido utilizados por várias entidades para distinguir empresas 
quanto ao porte, dependendo do objetivo da classificação: capital social, faturamento anual 
bruto, número de empregados, lucro e patrimônio líquido são alguns desses métodos 
quantitativos. Segundo Martins (2014), os pesquisadores têm escolhido métricas como o 
volume de investimentos, receita bruta anual, o volume de vendas e o número de empre-
gados, sendo os dois últimos os mais utilizados (MARTINS, 2014). 

As características para se definir o porte das empresas são diversas e variam conforme o as-
sunto a ser tratado e a interpretação a ser realizada em cada situação (SANTA, LAFFIN, 2012). 



144

Ano 6, nº 1, ago.2016/jan.2017 - ISSN 2236-8760

Segundo Cher (1991, p.17), “[...], para se conceituar as pequenas e médias empresas, al-
gumas variáveis são tradicionalmente utilizadas, tais como mão-de-obra empregada, capital 
registrado, faturamento, quantidade produzida, etc”. Lima (2001) ratifica esse entendimento 
apontando que os critérios quantitativos são mais facilmente identificados e coletados do que 
os qualitativos, e os mais aceitos são: valor do ativo imobilizado, número de empregados, 
faturamento ou volume de vendas, cálculo do valor adicionado, valor ou estrutura do capital 
social, número de dirigentes, consumo de energia e número de centros de lucro. 

Diferentemente dos critérios quantitativos, os critérios qualitativos tentam classificar pe-
quena, média e grande empresa sem utilizar valores numéricos. No entendimento de Leone 
e Leone (2012), os critérios qualitativos se diferenciam dos quantitativos por não poderem 
ser medidos, isto é, esses critérios não possuem medidas numéricas, e sim atributos es-
pecíficos que acabam diferenciando as micro, pequenas e médias empresas das grandes 
empresas. Segundo Viapiana (2001), as variáveis qualitativas estão relacionadas com a 
forma de administração das empresas e com o tipo de ingresso no mercado.

Os critérios qualitativos, conforme indica Leone (1991, p.57), apresentam “uma imagem 
mais fiel das empresas, uma vez que tocam, essencialmente, na sua estrutura interna, 
na sua organização e nos estilos de gestão”. Nesse mesmo prisma, Cêra e Filho (2003) 
alegam que os critérios qualitativos retratam fielmente as especificidades organizacionais 
desses pequenos empreendimentos, porque representam, na sua essência, a estrutura 
organizacional, o estilo de gestão, a organização da empresa, o perfil do gestor, a maneira 
como esse a dirige, a maneira como resolve os problemas, a maneira de tomar as decisões 
e a forma como se comportam diante do ambiente externo. 

Os critérios qualitativos são considerados subjetivos e difíceis de aferir, todavia refletem a 
veracidade da natureza da empresa, levando em conta as suas especificidades nos aspec-
tos administrativos como, por exemplo, tecnologia utilizada, estrutura da empresa, grau de 
instrução da mão-de-obra, relacionamento interpessoal entre empregados e empregador, 
tipos de máquinas e ferramentas, utilização de ferramentas administrativas, entre outras 
(TERENCE, 2002). Segundo Bueno (2003), os critérios qualitativos fornecem uma visão 
multidimensional, mas são critérios que possuem uma dificuldade de coleta, pois devem 
ser adquiridos por meio de visitas internas às empresas. Segundo o autor, essas variáveis 
refletem o perfil do gestor-proprietário, as atitudes e as maneiras como são conduzidos 
todos os processos da empresa.

Os critérios mistos – combinação dos critérios quantitativos e qualitativos – são muito 
usados por estudiosos, pesquisadores e por outras tantas instituições de pesquisas des-
tinadas ao apoio a pequenas empresas, pois evitam a rigidez dos critérios quantitativos 
(Gimenez, 1986). Felipe e Ishisaki (2000) defendem que “o ideal seria a combinação de 
ambos os aspectos por levar em consideração fatores econômicos, características sociais 
e políticas da empresa, e do ambiente empresarial onde a mesma atua”. Pinheiro (1996) 
ratifica que a união dos critérios qualitativos e quantitativos, combinados com indicadores 
econômicos, com características políticas e sociais, permite uma análise mais sistêmi-
ca e adequada para categorizar as micro e pequenas empresas. Essa visão é contestada 
por Rattner (1985), para quem o uso dos recursos combinados, tais como a posição no 
mercado, acessibilidade ao mercado, acesso ao mercado financeiro e a relativa divisão 
do trabalho, não contribui para a classificação do tamanho da empresa, por se basear em 
conceitos abstratos.
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Segundo Leone (1999), uma maneira adequada para caracterizar as micro pequenas e 
médias empresas é estudá-las quanto às suas especificidades, isto é, as características 
inerentes e que as diferenciam das de grande porte.

Dutra e Guagliardi (1984) citam um trabalho, desenvolvido pelo grupo criado pelo decreto 
n° 77.941, de 30 de junho de 1976, com o objetivo de propor um programa especial de 
apoio às pequenas e médias empresas, no qual foi estabelecido que pequena indústria se-
ria aquela com produção anual inferior a 3 mil salários mínimos, além de baixa relação in-
vestimento/mão-de-obra empregada, decorrente de menor complexidade do equipamento 
produtivo, o que as capacitaria a gerar emprego a menor custo social e privado, menor de-
pendência das fontes externas de tecnologia, papel complementar às atividades industriais 
mais complexas, extensa rede de produção e distribuição de bens e serviços, contribuindo 
decisivamente para a desconcentração industrial e suporte à política de apoio às cidades 
de porte médio e viabilizando a utilização de recursos locais disponíveis com retenção da 
mão-de-obra liberada do setor rural, antes de seu deslocamento para os centros urbanos 
congestionados. Leone (1991) menciona o Decreto-Lei nº 486 de 03/03/1969 que define 
o pequeno comerciante pelas seguintes bases – combinação de critérios qualitativos e 
quantitativos: natureza artesanal da atividade, predominância do trabalho próprio e de fa-
miliares, capital empregado e renda bruta anual.

Segundo Leone e Leone (2012), há duas formas básicas de apresentar os critérios mistos: a 
primeira em forma de produto/quociente, ou combinando-os entre si. Os autores ainda co-
mentam que o primeiro se apresenta em forma de índice (quantitativo) e pode ser calculado 
pela divisão ou pela multiplicação, proporcionando a fácil mensuração, comparação e análise.

4. MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO 
PELO PORTE DAS 
EMPRESAS NO BRASIL

No Brasil, as classificações quanto ao porte da empresa, seja micro, pequena ou média, 
apresentam índices ou indicadores não padronizados, uma vez que o governo federal, em-
presas, órgãos, institutos, faculdades, universidades, pesquisadores, estudiosos e agên-
cias de fomento usam de modelos classificatórios distintos para atenderem aos seus ob-
jetivos de investigação (WLOCH, 2006). O Brasil utiliza vários critérios por diferentes insti-
tuições públicas e privadas. O Banco do Nordeste (BNB), por meio do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste (FNE), estabelece o faturamento bruto como critério para 
classificar o tamanho da empresa, conforme a tabela 1. 

Tabela 1: Classificação do porte da empresa segundo BNB

Porte do Benefi ciário Faixa de Receita Anual (R$)

Micro Até 360.000,00

Pequeno Acima de  360.000,00 até 3.600.000,00

Fonte: Banco do Nordeste (2014)
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O SEBRAE adota para critério de classificação dos empreendimentos segundo o porte o 
número de trabalhadores e pelo setor de atividade econômica exercida pela empresa (SE-
BRAE, 2010). Microempresa é aquela que tem em seu quadro funcional até 19 empregados 
na indústria e até 9 empregados no comércio e no setor de serviços, enquanto pequena 
empresa emprega de 20 a 99 pessoas na indústria e entre 10 a 49 no comércio e serviços. 
A média empresa emprega de 100 a 499 pessoas na indústria e de 50 a 99 no comércio e 
serviços. Por fim, a grande empresa ocupa, em média, acima de 500 pessoas na indústria 
e acima de 100 pessoas no comércio e no setor de serviços (SEBRAE, 2010). 

Tabela 2: Classificação do porte da empresa segundo o SEBRAE

Porte
Setores

Indústria Comércio e Serviços

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas

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

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

Grande empresa 500 pessoais ocupadas ou mais 100 pessoais ocupadas ou mais

Fonte: SEBRAE (2010, p.13)

A classificação de porte de empresas adotada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) é aplicável à indústria, ao comércio e aos  serviços, e define 
como critério o faturamento anual da empresa ou do grupo econômico no qual a empresa 
esteja inserida. 

Tabela 3: Classificação do porte da empresa segundo o BNDES

Porte Faturamento anual

Microempresa Até R$ 2,4 milhões

Pequena empresa Acima de R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões

Média empresa Acima de R$ 16 milhões até R$ 90 milhões

Empresa média-grande Acima de R$ 90 milhões até R$ 300 milhões

Grande empresa Acima de R$ 300 milhões

Fonte: BNDES (2013, p.9)

Esse mesmo parâmetro é também utilizado pelo Simples Nacional. O Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que instituiu um regime tributário dife-
renciado denominado Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) (IPEA, 2013). 

Tabela 4: Classificação do porte da empresa segundo o SIMPLES

Porte Faturamento Bruto Anual

Microempresa Menor ou igual a R$ 240.000,00

Pequeno empresa
Maior que R$ 240.000,00 e menor ou igual a R$ 

2.400.000,00

Fonte: Receita Federal (2013)
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE) utilizam o mesmo critério para caracterizar o tamanho da empresa (DIAS, 2012), 
apresentado na tabela 5.

Tabela 5: Classificação do porte da empresa segundo o IBGE e MTE

Instituição Nº de pessoas 
ocupadas Setor Classifi cação

IBGE E MTE

Até 09 Comércio e serviços
Microempresa

Até 19 Indústrias

De 10 a 49 Comércio e serviços
Pequena empresa

De 20 a 99 Indústrias

Fonte: Dias (2012, p.98)

Para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o porte da empresa é definido 
por meio de sua capacidade econômica, o qual é determinado de acordo com o seu fatu-
ramento bruto anual. O órgão considera como faturamento bruto anual o valor total anual 
faturado pela matriz e suas filiais. 

Tabela 6: Classificação do porte da empresa segundo a ANVISA

Classifi cação da 
Empresa Faturamento Anual Comprovação de Porte

Grupo I - Grande
Superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenra milhões de reais), de 
acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34/2001

Dispensa comprovação.

Grupo II - Grande
Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenra milhões de 
reais), e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34/2001 Declaração de Imposto de 

Renda (IRPJ) do exercício 
imediatamente anterior, 
acompanhada do recibo de 
entrega da Receita Federal.

Grupo III - Média
Igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
e superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), de 
acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34/2001

Grupo IV - Média
Igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 
de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34/2001

Pequena
Igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 
mil reais), e superior a a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139/2011

O original ou cópia 
da certidão da Junta 
Comercial em que conste 
a condição de ME ou EPP.Microempresa

Igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139/2011

Fonte: Receita Federal (2013)

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Secretaria de Comércio 
Exterior - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior (Comér-
cio e Serviços) Critérios: número de empregados e valor exportado no período considera-
do. Prevalece o resultado apurado no maior porte, que é distribuído por atividade (indústria 
e comércio/serviços), ambos adotados no MERCOSUL, conforme disposto nas Resoluções 
Mercosul-GMC n° 90/93 e 59/98, com os ajustes elaborados pelo Departamento de Plane-
jamento e Desenvolvimento da Secretaria de Comércio Exterior (DEPLA/SECEX). 
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Tabela 7: Classificação do porte da empresa segundo a MDIC

Porte
Indústria Comércio e Serviço

Nº de 
empregados Valor Nº de 

empregados Valor

Microempresa Até 10 Até US$ 400 mil Até 5 Até US$ 200 mil

Pequena empresa De 11 a 40 Até US$ 3,5 milões De 6 a 30 Até US$ 1,5 milões

Média empresa De 41 a 200 Até US$ 20 milhões De 31 a 80 Até US$ 7 milhões

Grande empresa Acima de 200
Acima de US$ 20 

Milhõesl
Acima de 80

Acima de US$ 7 
Milhõesl

Pessao Física - - - -

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2013)

5. METODOLOGIA
A pesquisa foi dos tipos explicativa, documental e de campo. Explicativa, pois abordou o 
processo de explicar o porte das empresas em função de um critério homogêneo, identifi-
cado, mensurado e explicado por meio de variáveis (direcionadoras de porte); documental, 
uma vez que fez uso de documentos financeiros, contábeis e relatórios gerenciais; e de 
campo, uma vez que foi necessário visitar as empresas para realizar as coletas de dados.

A população foi delimitada pelas 22.166 empresas no município de Natal/RN (número ob-
tido na Junta Comercial do Rio Grande do Norte em 2014), de todos os portes, desde que 
estejam em pleno funcionamento, de qualquer uma das seguintes atividades: comércio, 
serviço, indústria e agronegócio. Torna-se oportuno evidenciar que neste quantitativo não 
há microempresa, devido ao fato desses empreendimentos dificilmente possuírem relató-
rios contábeis. A amostra não probabilística por conveniência totalizou 105 empresas de 
diferentes tamanhos e setores econômicos.

Os dados primários foram coletados pelos próprios autores por meio de fichamento com 
o propósito de organizar os documentos necessários para a pesquisa. Levantou-se infor-
mações relativas a vendas, lucro, patrimônio líquido, número de empregados e atividade, 
transcrevendo-as para planilha Excel 2010 e, em seguida, para o software estatístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 18.0, no qual foram aplicadas 
técnicas de análise de clusters e análise discriminante. A primeira técnica permitiu o agru-
pamento natural das empresas em função de suas próprias características e originou a 
variável explicada, que seria a variável discriminada. Utilizou-se a distância euclidiana e 
a between-groups linkage. Em seguida, utilizou-se a técnica de análise discriminante por 
meio da estimação stepwise, para obtenção das funções discriminantes.
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Como resultado da análise de clusters, obteve-se quatro grupos inicialmente identificados 
como Cluster1, Cluster2, Cluster3 e Cluster4. Conforme adiantado na metodologia, esses 
grupos foram considerados como variável dependente/discriminada multicotômica e, junto 
com as variáveis independentes/discriminatórias vendas, lucro, patrimônio líquido, número 
de empregados e atividade, constituíram a entrada de dados para a análise discriminante. 

Como resultado da análise discriminante, obteve-se três funções discriminantes, cada uma 
com poder discriminatório dado pelos autovalores, conforme tabela 8.

Tabela 8 - Autovalores

Função Autovalores % de Variância Acumulativo Correlação 
Canônica

1 9,201 95,2 95,2 ,950

2 ,409 4,2 99,4 ,539

3 ,059 ,6 100,0 ,236

Fonte: Dados da pesquisa – saída do SPSS.

Apesar do baixo poder discriminatório das funções 2 e 3, todas elas, incluindo a função 1, 
se mostraram estatisticamente significativas pelo teste Lambda de Wilks para diferenciar 
as médias dos quatro grupos formados pela variável dependente e, portanto, possuem 
alta capacidade de discernir os elementos dos aglomerados (clusters), tanto que a função 
discriminante final classificou corretamente 92,4% das observações originais.

A matriz estrutural revelou as variáveis discriminantes que possuíam maior correlação com 
cada função discriminante, antecipando a seleção das variáveis “Vendas”, “Lucro” e “Nú-
mero de empregados” para comporem o modelo discriminante. A tabela 9 apresenta essas 
correlações.

Tabela 9 - Matriz de estruturas

Função

1 2 3

Vendas ,976 -,181 -,122

Lucro ,187 ,960 -,209

PL -,044 ,468 -,212

Num_Emp ,310 -,091 -,946

Atividade -,011 -,030 -,547

Fonte: Dados da pesquisa – saída do SPSS.

Os critérios escolhidos para compor o modelo foram vendas, lucro e número de empre-
gados. A presença da variável “Vendas” faz sentido por dois motivos: enquadramento das 
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micro e pequenas empresas para simples tributação (arrecadamento de tributos) e sim-
plificação do acesso aos programas governamentais de incentivos à concessão de crédito 
(MORAIS, 2006; SILVA; TEIXEIRA, 2011). Assim sendo, Banco do Brasil, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), utilizam este critério (AZEVEDO, 2010; RAFFAELLI, 2001). O número 
de empregados no modelo se justifica por este ser um critério universalmente aceito pela 
facilidade de coletar, de controlar, assim como de revelar a situação econômica e social, 
já que este reflete o aumento da produtividade e o aumento de renda, em função do nível 
de contratação (FILION, 1991; TAFNER, 1995; LEONE; LEONE, 2012). Esse critério é uti-
lizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas o (SEBRAE), pelo 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (FIBGE,1970; STANLEY; 
MORSE,1965; DRUCKER, 1981; AZEVEDO, 2010; IPEA 2013; SEBRAE 2010; LEONE; LEO-
NE, 2012). Finalmente, a presença da variável “Lucro” é a que melhor representa o tama-
nho do negócio, pois tem relação com o fluxo operacional da empresa (IUDÍCIBUS,1995; 
LEONE; LEONE, 2012).

A função de classificação de Fischer é apresentada na tabela 10. Por meio dela, define-se 
o grupo no qual as observações são alocadas a partir do escore obtido e tem-se os pesos 
das variáveis discriminantes em cada grupo.

Tabela 10 - Função de Classificação de Fisher

Média emparelhada (entre os grupos)

1 2 3 4

Vendas 2,83E-06 4,56E-06 6,45E-06 -4,49E-08

Lucro 2,51E-06 5,17E-06 3,45E-06 5,44E-07

Núm_Emp 0,036 0,074 0,077 0,038

(Constant) -12,072 -32,047 -52,934 -1,975

Fonte: Dados da pesquisa – saída do SPSS.

Ainda por meio das funções de Fisher, foram definidas as escalas para as variáveis in-
dependentes, dividindo-se a amplitude em quatro partes iguais. O resultado originou as 
quatro categorias apresentadas na tabela 11. 

Tabela 11 - Definição dos cortes e suas respectivas categorias

Variáveis Cortes

Categorias Vendas Lucro Núm_Emp

Baixa Menos de 1,578075 Menos de 1,7015 Menos de 0,0425

Médio / Baixa De 1,578075 a 3,20104 De 1,7015 a 2,258 De 0,0425 a 0,0564

Médio / Alto De 3,22010 a 4,824025 De 2,859 a 4,0165 De 0,0565 a 0,06675

Alto Acima de 4,824025 Acima de 4,0165 Acima de 0,06675

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Com base nas escalas para as variáveis discriminantes e nos centroides de cada cluster, os 
clusters foram associados às categorias, conforme quadro 6.

Quadro 1 - Classificação dos clusters

Descrição Vendas Lucro Núm_Emp

Cluster 1 Médio / Baixo Médio / Baixo Baixo

Cluster 2 Médio / Alto Alto Alto

Cluster 3 Alto Médio Alto

Cluster 4 Baixo Baixo Baixo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Essa classificação permitiu rotular os quatro clusters:

• Cluster 1 – empresa pequena para média, já que possui vendas “MÉDIO BAIXO”, 
lucro “MÉDIO BAIXO” e número de empregados “BAIXO”;

• Cluster 2 – empresa média para grande, já que possui vendas “MÉDIO ALTO”, 
um lucro “ALTO” e quantidade de empregados “ALTO”;

• Cluster 3 – empresa grande, já que possui vendas “ALTO”, um lucro “MÉDIO 
ALTO” e números de empregados “ALTO”;

• Cluster 4 – empresa pequena, já que possui vendas “BAIXO”, lucro “BAIXO” e 
número de empregados “BAIXO”.

O modelo proposto segue os seguintes passos:

1 – Levantar os valores das variáveis discriminantes “Venda”, “Lucro” e “Número 
de empregados”;

2 – Substituir os valores nas funções de Fischer, calcular os resultados e identifi-
car o cluster com maior valor para a função de Fischer;

3 – Atribuir o porte da empresa em função do cluster identificado.

7. CONSIDARAÇÕES FINAIS
Por meio das técnicas estatísticas utilizadas, obteve-se o modelo de classificação do porte 
de empresas a partir das variáveis “Vendas”, “Lucro” e “Número de empregados”. Embora 
as outras duas variáveis “Patrimônio líquido” e “Atividade” sejam apontadas como expres-
sivas na literatura, os resultados encontrados não confirmaram essa significância, pelo 
menos em relação ao poder discriminatório das variáveis inseridas no modelo. No caso da 
variável “Atividade”, é muito provável que sua exclusão do modelo se deva a sua natureza 
nominal e, portanto, à baixa dispersão de seus valores amostrais.

Contudo, como a construção do modelo considerou apenas critérios de identificação, ma-
nipulação e mensuração imediatas, a proposta final de classificação é de fácil compreen-
são, cobre aspectos mais tangíveis da atividade empresarial e pode ser adotada e utilizada 
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pela maioria dos agentes pertencentes ao contexto, sejam eles fornecedores de crédito, 
arrecadadores de impostos ou idealizadores de políticas públicas. Além disso, possibilita 
análises comparativas e análises estatísticas de tendência temporal. 

Como sugestão para trabalho futuro, sugere-se aumentar a amostra, seja ela probabilística 
ou não, de forma a ratificar ou a contestar a não necessidade da variável “Atividade” no mo-
delo. Outra sugestão é replicar esse estudo separadamente para diferentes atividades, ob-
tendo assim um modelo específico para cada atividade. Além disso, sugere-se acrescentar 
como potencial variável discriminatória a região do país em que a empresa está instalada. 
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PALAVRAS-CHAVE
São descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou com-
postas que, identificam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto 
e finalizadas por ponto. O número máximo de palavras-chave são 6 (seis), para adequação 
ao Currículo Lattes do autor. 

TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Edi-
torial da Revista encarregar-se-á de providenciar a tradução.

CITAÇÕES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da 
ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

Citação direta no texto:
Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 

Ex.: “a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem 
ter (e perseguir constantemente) esse atributo” (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem 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 
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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.






