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EDITORIAL

Prezados Leitores,

A nova edição da revista Connexio nos permite discutir sobre os mais diversos temas ali-
nhados à gestão. O impacto da crise econômica, inovação, mineração e outros assuntos 
abrem espaço para uma discussão integradora de áreas, nos elevando a uma leitura cons-
trutiva. Na sequência, segue a relação dos artigos publicados:

1 – IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
DE SUPERMERCADOS

2 – A INOVAÇÃO DE PROCESSOS: UM ESTUDO COMPARATIVO SEGMENTO DE 
RESTAURANTE

3 – A ESTRUTURA DE AUDITORIA E O DESEMPENHO DE EMPRESAS LISTADAS 
NA BM&FBOVESPA

4 – INSERÇÃO DA MINERAÇÃO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL

5 – PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UM DIAGNÓSTICO DA INDÚSTRIA CERAMISTA 
NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI

Agradecemos o apoio dos envolvidos no processo de publicação. À Editora UnP, membros 
do conselho, avaliadores e autores a nossa gratidão.

Desejamos uma excelente experiência de leitura!

E vamos lá!

Laís Barreto, Ana Tázia e Anthonieta.
As editoras
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IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA 
NO COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR DE SUPERMERCADOS

Chiara Angela Carvalho Sales
Mestre em Engenharia de Produção. Professora da Universidade Potiguar.

E-mail: chiaracarvalho@yahoo.com.br

Envio em: Agosto de 2017

Aceite em: Fevereiro de 2018

RESUMO: O presente artigo mostra o impacto da crise econômica no comportamento do con-
sumidor de supermercados na cidade de Natal/RN. Essa situação comprometeu a população 
no quesito compras, devido à inflação e a crise 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 desses 
supermercados. Como principais resultados, quando perguntado ao consumidor o que os levam 
a escolher um supermercado para compras, 43,2% das respostas, foi o preço. Quanto ao po-
sicionamento 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: This article shows the impact of the economic crisis on the consumer behavior of su-
permarkets in the city of Natal / RN. This situation has compromised the population in terms of 
purchases, due to inflation and the crisis that the country suffered in the years 2015 and 2016. The 
objective of the research was to verify consumer behavior amid the current crisis in the country. The 
methodology used was a descriptive research with a quantitative approach, in two supermarkets in 
the city of Natal / RN. The sample consisted of 220 consumers of these supermarkets. As the main 
results, it was found that when asked the consumer what led them to choose a supermarket for pur-
chases, 43.2% of the answers was the price. Regarding the positioning in rel ation to consumption 
in supermarkets, 35.5% answered that they buy similar products and with lower prices.

Keywords: Economic crisis. Consumer behavior. Supermarkets.

1. INTRODUÇÃO
Diante da crise econômica vivida no Brasil no período de 2014 a 2016, o comportamento 
do consumidor passou a mudar, passando a se tornar mais seletivo e exigente, buscando 
a redução e corte de gastos, seja optando por produtos mais baratos ou cortando gastos 
considerados supérfluos. Nesse contexto, observou-se que em época de crise, o consu-
midor 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 cartões de 
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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 hábi-
tos de consumo é de 17%, enquanto 13% farão cortes para reduzir custos. Diante desse 
cenário, busca-se responder à 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 essas pessoas estão tentando se 
sobressair deste momento de crise. Dessa 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 necessida-
des, observa-se que, no 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.

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).
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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, as forças psicológicas que for-
mam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e que ninguém che-
ga 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 necessidades básicas antes de se sentirem 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 su-
perficiais 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 
natureza política, econômica, tecnológica, ambiental, assim como, fatores mercadológicos 
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 pro-
fissionais de marketing estudam 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 
ocorrer durante a vida. De qualquer modo, sabemos que eles são influenciados por neces-
sidades e diversas variáveis.
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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. Esse fenômeno abrange diversas pessoas e empresas ao mesmo tempo, 
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 Bru-
to), 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 divulgação 
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, essa pessoa passaria necessi-
dades, e  o mesmo ocorre  com o Produto Interno Bruto, ele precisa estar aumentando cons-
tantemente, 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 cla-
ros para a população brasileira, e é de gravidade a situação econômica no Brasil, mesmo com 
interpretação inconveniente e negação dos dados capturados pelas diversas consultorias 
econômicas, o governo não consegue abafar o caso, que traz um estado alarmante ao país.

Os reajustes e impostos fizeram com que o consumo fosse afetado, depois da queda do 
PIB, 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 de 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.
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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 dessa 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 consultados que acreditam que o país 
está em crise, 81% têm certeza de que vivenciam um período de recessão. Para 55%, essa 
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 desse 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.

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 pagamento, seja ofertando desconto à vista. 
É necessário, além das manobras financeiras, prestar um atendimento de qualidade, obje-
tivando 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, as pessoas 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 pas-
sam a consertar suas roupas antigas, muitas vezes aproveitando épocas de liquidação para 
repor peças em seus guarda-roupas (ROCHA, 2016).
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A Revista VEJA observou que em tempos de crise, houve mudanças nos hábitos de consu-
mo. 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 salgadinhos e doces, e 
preferem economizar em alguns itens para gastar em outros que consideram 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 à 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 
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), esse 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 três super-
mercados da cidade de Natal/RN, por ter uma clientela variada. Sendo a amostragem des-
ses aleatória, por conveniência, dentro dos supermercados, e não-probabilística, que se-
gundo 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 supermercados foram abordados e questionados através de 
formulário online, 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 dessa pesquisa foram tabulados no Google Drive e demonstrados 
nos resultados da pesquisa na forma de gráficos explicativos.
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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%).

Gráfi co 1 - Fatores determinantes da escolha do supermercado.

15,5%

18,6%

43,2%

22,7%

Preço

Variedade de produtos

Localização

Promoção / Oportunidade

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. 

Gráfi co 2- Posicionamento dos consumidores de supermercados diante da crise econômica.
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Fonte: Própria autoria (2016)
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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 preço (52,3%), assim como também cortaram os gastos supérfluos (48,6%). 
Apenas uma minoria dos entrevistados respondeu que passaram a tomar outros tipos de 
atitudes (3,2%).

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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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 à inflação, comprando apenas o necessário. 

5. CONCLUSÃO
O impacto causado pela crise econômica do país nos consumidores de supermercados da 
cidade de Natal/RN afetou o comportamento de compra por parte da população entrevista-
da, 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 favorá-
vel. Todavia, 35,5% dos entrevistados afirmaram que mudaram seus hábitos de compra, 
optando por produtos similares e mais baratos, assim como 31,4% fizeram cortes nas 
compras 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 pes-
quisam mais antes de tomar uma decisão de compra. Assim, observa-se que a crise atual, 
de alguma maneira, afeta os consumidores de supermercados, 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, 
demonstrando as peculiaridades do comportamento do consumidor em meio à crise eco-
nômica. 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: O presente artigo tem como objetivo fazer um estudo comparativo sobre a evolução das 
empresas atendidas pelo programa ALI (Agentes Locais de Inovação) na região do Polo Costa-
-Branca/RN, no que se refere à inovação, enfocando o contexto dos processos. Por se tratar de 
uma comparação, buscou analisar através de um estudo comparativo por meio da estatística 
descritiva em que são demonstrados os graus de inovação das empresas selecionadas, emba-
sando-se nos dados obtidos e motivos que levaram a empresa a aumentar o seu grau de inova-
ção ou não no período que se manteve sobre o acompanhamento do programa ALI. O universo 
acompanhado foi 15 empresas, dentro de uma abordagem quantitativa. Dentre os resultados, 
observa-se que houve uma melhoria considerável no processo de inovação das empresas com-
paradas, no qual 12 das 13 dimensões analisadas demonstraram que evoluíram seus graus de 
inovação. Conclui-se que inovar não está associado a altos investimentos ou anos de pesquisa, 
a inovação está em cada lugar e setor da empresa e deve ser considerada como estratégia, seja 
para buscar mercados, aumentar a produtividade ou diminuir desperdícios, inovar é imprescindí-
vel para empresa que busca crescimento.

Palavras Chave: Processos. Inovação. Restaurantes.

INNOVATION PROCESS: A COMPARATIVE 
STUDY OF SEGMENT RESTAURANT

ABSTRACT: The present article aims to make a comparative study on the evolution of companies 
served by the ALI (Local Innovation Agents) program in the region of Polo Costa-Branca / RN, 
regarding innovation, focusing on the context of  processes. Since it is a comparison, it sought to 
analyze through a comparative study using descriptive statistics, in which the degrees of innova-
tion of the selected companies are demonstrated. Based on the data obtained and on the reasons 
that led the company to increase or not its degree of innovation t in the period that it was being 
,monitoring by the ALI program; 15 companies were assisted within a quantitative approach. Re-
sultsshowed that there has been a considerable improvement in the process of innovation of the 
compared companies; 12 of the 13 dimensions analyzed demonstrated  an improvement in their 
degree of innovation. We conclude that innovation is not associated with high investments and ye-
ars of research, innovation is in every place and sectors of the company and should be considered 
as a strategy,  in order to seek markets, to increase productivity or to reduce waste. Innovation is 
essential for a company seeking growth.

Key words: Process. Innovation. Restaurant.
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1. INTRODUÇÃO 
O programa ALI (Agentes Locais de Inovação Sebrae/CNPq) desenvolve um trabalho que 
propicia um ambiente favorável para uma pesquisa na área de inovação. No Brasil, as 
pequenas empresas representam um número expressivo na economia, na capacidade de 
geração de emprego e de renda. Dessa forma, é imprescindível a importância da inovação 
para essas empresas. As empresas de pequeno porte somadas às microempresas se cons-
tituem em 6,6 milhões de estabelecimentos e geram cerca de 17,1 milhões de empregos 
formais, segundo dados do SEBRAE (2015).

Inovação, segundo Schumpeter (1985 apud ISIDRO FILHO; GUIMARÃES, 2009, p. 09), 

Apresenta a inovação como “novas combinações”, isto é, fenômeno fundamen-
tal do desenvolvimento econômico. Esse autor afirma que a combinação de 
recursos disponíveis pode resultar em algo diferente ou apenas modificar a for-
ma como fazê-lo. Nesse sentido, observa-se a predominância de duas ênfases 
sobre inovação influenciadas por Schumpeter (1985): produto tecnológico e 
produção tecnológica (Fargerberg,  2005), resultando nos termos inovação de 
produto e inovação de processo, respectivamente. 

Ainda sobre inovação, Tidd, Joe, Bessant (2015) dizem que a Inovação é uma questão de 
conecimento - criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conheci-
mentos. Podem vir na forma de conhecimento sobre o que é tecnicamente possível ou de 
qual configuração pode responder à uma necessidade articulada ou latente. Tal conheci-
mento pode existir em nossa experiência, baseado em algo que já vimos ou experimenta-
mos antes, ou pode resultar de um processo de busca por novas tecnologias. 

Como citado acima pelos autores, inovação é uma estratégia fundamental para o desen-
volvimento das empresas em que inovar é símbolo de desenvolvimento e crescimento, 
principalmente no mercado competitivo no qual as empresas têm vivido. Atualmente, as 
empresas têm investido mais e mais em conhecimento e profissionais que têm o perfil 
inovador como um diferencial, segundo Peres (2008,p. 05).

A globalização está fazendo com que as empresas, sem as proteções oficiais 
das reservas de mercado tenham que se ajustar à Nova Economia. Precisam 
adequar seus custos e aumentar a profundidade para serem competitivas. Por 
isso, muitas empresas já estão pensando em seus funcionários operacionais, 
administrativos e administradores, não mais como simples “RH” grifo do autor, 
mas sim, como “Capital Humano”grifo do autor

A inovação pode ser destacada de diversas formas, seja no produto, marketing, proces-
sos, pessoas ou organizacional. No presente estudo, o assunto abordado será a inovação 
de processos que será demonstrada a evolução nesse setor através dos dados colhidos 
durante o programa ALI, como uma estratégia para ganhar mercado e conseguir se dife-
renciar dos concorrentes, segundo Bachman e Associados,
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Processos são as configurações das atividades usadas naconduçãodas opera-
ções internasà empresa. A inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de 
seus processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou um tempo de 
resposta (tempo de ciclo) menor (BACHMANN, 2011, p. 99). 

A inovação de processos é importante para a empresa que deseja se diferenciar dos con-
correntes, pois com ela a empresa ganha mais flexibilidade, qualidade, diminui o tempo 
de produção e obtém maior eficiência na sua produção, otimizando, assim, o tempo e lu-
crando mais. Por isso, surge a necessidade de explorar a fundo esse tema e demonstrar os 
benefícios de se desenvolver uma inovação baseada nos processos, Souza (2008, p. 45):

Para todas as atividades, repetitivas ou não, desenvolvemos processos. É im-
portante saber que os processos já existem e é um erro querer que todos este-
jam identificados. Devemos priorizar apenas aqueles processos que são cruciais 
para o resultado do produto ou serviço. Inicialmente, nossas preocupações não 
devem se concentrar nos demais processos, nos quais as atividades não são 
repetitivas ou a repetição não impacta no resultado (produto ou serviço) 

Segundo Souza, deve-se dar mais ênfase às atividades que impactam no resultado final, 
seja um produto ou serviço, e não perder tempo com processos que não agregam valor ou 
resultado significativo.

Portanto, o estudo objetiva analisar através de uma criteriosa avaliação a evolução do grau 
da inovação dessas empresas acompanhadas nesse período de dois anos do programa ALI 
demonstrando as ações que levaram ou não a evolução de tais graus de inovação, em que o 
texto aborda descritivamente a dimensão processos que foi o foco da pesquisa desenvolvida.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. RADAR DA INOVAÇÃO
O Radar da Inovação é um instrumento criado por Bachmann e Associados em 2011, e tem 
por objetivo medir a maturidade do processo de inovação nas Micro e Pequenas empresas, 
com base em seus processos, resultados e a importância dada ao conhecimento como fer-
ramenta, que visa à competitividade. O Radar da Inovação é o instrumento utilizado pelos 
Agentes Locais de Inovação para medir o nível de maturidade das empresas atendidas pelo 
programa do SEBRAE/CNPq, tendo como objetivo identificar as principais necessidades 
das empresas com relação à inovação e através de um plano de ação elaborado com pro-
postas de mudanças para tornar essas empresas mais inovadoras.

O radar dispõe de uma análise que passa por treze dimensões (oferta, platafor-
ma, marca, clientes, soluções, relacionamento, agregação de valor, processos, 
organização, cadeia de fornecimento, presença, rede e ambiência inovadora) 
da empresa analisando o grau de inovação em cada setor e classificando as 
empresas em pouco ou nada inovadoras, inovadoras ocasionais e inovadoras 
sistêmicas (BACHMANN e Associados, 2011, p. 23). 
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A determinação do Radar da Inovação se sustenta em três pilares: 

• Dimensões da inovação (o que avaliar): são as 13 (treze) dimensões citadas 
acima e demonstradas no quadro 01;

• Escala usada (como medir): São 3 (três) graus: pouco ou nada inovador, inova-
dor ocasional e inovador sistemático; e

• Período (período de tempo a considerar): os últimos 3 (três) anos.

O resultado da mensuração da maturidade da Gestão do Processo de Inovação é fruto de 
uma média ponderada do grau assinalado para cada item avaliado de cada dimensão.

Abaixo, o Quadro 01 demonstra as treze dimensões e o que é avaliado nesse processo de 
mensuração.

Quadro 01 – 13 Dimensões e itens avaliados no processo de inovação

Dimensão Que itens são avaliados

Oferta A Oferta se refere aos produtos oferecidos pela empresa ao mercado.

Plataforma
Refere-se à habilidade da empresa de usar um mesmo conjunto de componentes comuns, 
métodos de montagens ou tecnologias para um maior número de produtos.

Marca
Usar a Marca (conjunto de símbolos, palavras ou formatos pelas quais a empresa transmite 
sua imagem ou promessa aos clientes) para alavancar outras oportunidades de negócios.

Clientes
Os métodos de inovação centrados no cliente consideram a busca da identificação dos 
clientes e compreensão de suas necessidades e expectativas, assim como a ação da empresa 
em face destas.

Soluções
São ofertas que demonstram preocupação com o cliente e contribuem para estabelecer boa 
vontade e simpatia, ou ampliar a lucratividade.

Relacionamento
Leva em conta tudo o que o cliente vê, ouve ou experimenta de algum modo ao interagir com 
a empresa em todos os momentos, indicando um “caráter emocional”.

Agregação de Valor
Considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do valor criado (formas de 
captar valor).

Processos
Pressupõe o reprojeto dos processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou um 
tempo de resposta menor.

Organização
Refere-se ao modo como a empresa está estruturada e como são definidos os papéis e 
responsabilidades dos colaboradores.

Cadeia de 
Fornecimento

Corresponde à sequência de atividades/agentes que movem os produtos, serviços e 
informações da origem à entrega, envolvendo, portanto, aspectos logísticos.

Presença (Praça)
Avalia os canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus produtos no mercado 
e também os locais em que esses itens podem ser adquiridos pelos consumidores.

Rede
Cobre aspectos relacionados à rede que conecta a empresa e seus produtos aos clientes. 
Amplia o valor das ofertas da empresa, agregando valor logístico.

Ambiência Inovadora
Avalia a importância que a empresa dá à inovação através de relacionamentos com fontes de 
conhecimento externas à organização e à experimentação de ideias inovadoras.

Fonte: Elaborado a partir de Bachmann e Associados, 2011.
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Os processos são internos à empresa e isso significa que deve ter o controle sobre cada 
fase que compõe cada processo, por isso surge a importância de inovar nessa área para 
obter maior eficiência, qualidade e lucratividade.

Para De Sousa (2016, p. 226):

O controle constitui um dos princípios basilares da administração, de tal forma 
que a inexistência dessa função ou as deficiências que podem apresentar têm 
reflexos diretos e negativos com a mesma intensidade nas demais funções (or-
ganização, planejamento e comando), decretando invariavelmente a frustração 
parcial ou total dos seus objetivos. Os resultados medíocres ou desastrosos na 
administração pública ou privada têm sempre como responsáveis as falhas_do 
controle, de igual forma como o sucesso repousa fundamentalmente na sua 
eficiência.

 Faz-se necessário levantar a discussão sobre o real significado do crescimento para o 
empreendedor e seus negócios e quais os metódos utilizados por esse para chegar aos 
objetivos propostos no seu planejamento. O primeiro aspecto para se acreditar na neces-
sidade de crescimento de qualquer empresa é sempre a geração de valor para os sócios e 
o aumento dos lucros. 

O crescimento organizacional permite que a empresa alcance mercados novos, conquiste 
um maior número de clientes, venda mais e tenha maiores ganhos financeiros. O maior re-
torno financeiro faz com que os lucros aumentem e a empresa se valorize. O empreendedor 
de alto crescimento, desde o primeiro dia à frente do negócio, busca formas de expandir 
sua atuação e consolidar sua posição no mercado. As estratégias utilizadas para que tenha 
sucesso são as mais variadas e dependem, essencialmente, do modelo de negócio, do 
produto e serviço oferecidos, do público-alvo e do capital disponível (MIRANDA, 2012). 

2.2. A INOVAÇÃO DE PROCESSOS E A 
SUA IMPORTÂNCIA NA EMPRESA
A inovação é um instrumento que, utilizado estrategicamente, abre caminhos em mercados 
e torna a empresa mais competitiva. Para Pierry (2001, p. 23):

No cenário competitivo atual, é importante desenvolver produtos e prestar ser-
viços com qualidade, sem retrabalho e de maneira inovadora. Ou seja, é funda-
mental aliar método, ferramentas de qualidade, criatividade e inovação para se 
diferenciar no mercado. Grande parte das empresas já passaram pela fase da 
motivação e da garantia da qualidade, onde as certificações e a padronização 
dos processos auxiliaram na gestão das organizações. Hoje, além dessas ne-
cessidades, o alto desempenho e a inovação são os diferenciais competitivos

Analisando o conceito, pode-se dizer que a inovação é uma ferramenta capaz de diminuir 
tempo, recurso, matéria-prima, insumos e mão de obra, agregando valor aos produtos e 
tornando, assim, a empresa mais competitiva, quando comparada ao concorrente.  Tudo 
está interligado à gestão de processos e essa é, segundo Balzani (2009, p. 30) “ [...] uma se-
quência de atividades que recebe entradas, agrega-lhes valor e as transforma em resultados. 
Têm início e fim bem determinados, numa sucessão clara e lógica de ações interdependen-
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tes que geram resultados”. Portanto, a inovação de processos é uma sequência de ativida-
des que tem por objetivo gerar resultados através dos processos do dia a dia das empresas.

A inovação deve ser levada em consideração como um conjunto interligado de desenvol-
vimento de procedimentos, ferramentas, tecnologias e dispositivos, tudo na medida exata 
para alcançar os fins traçados. 

Para Rodrigues e Dos Anjos, (2016, p. 200):

A inovação é uma das principais vertentes da vantagem competitiva, pois para 
atingir os objetivos e responder às responsabilidades impostas pela sociedade, 
as organizações têm de adaptar as suas atividades às várias pressões do am-
biente, em constante mudança. Logo, as empresas necessitam de inovação para 
sobreviverem, do contrário, correndo o risco de morte.

Independente do negócio ou do segmento, muitas empresas crescem demonstrando um 
potencial muito grande de acordo com o negócio que atuam e para controlar esse cres-
cimento é necessário planejamento para estabelecer um alicerce rumo ao cenário que a 
empresa almeja no futuro. Para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário seus 
processos bem estruturados e competências bem desenhadas referentes ao processo de 
inovação no ambiente interno da empresa. Segundo o manual de Oslo (2007, p. 20),

Inovação de processo é a adoção de métodos de produção novos ou significati-
vamente melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. Tais métodos 
podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou 
uma combinação dessas mudanças, e podem derivar do uso de novo conhe-
cimento. Os métodos podem ter por objetivo produzir ou entregar produtos 
tecnologicamente novos ou aprimorados, que não possam ser produzidos ou 
entregues com os métodos convencionais de produção, ou pretender aumentar 
a produção ou eficiência na entrega de produtos existentes.

O manual retrata a importância da adoção de novas formas de fazer um produto ou en-
tregar uma encomenda, tendo sempre como objetivo o melhoramento continuativo dos 
processos, sejam internos ou não à empresa. A inovação de processos leva a empresa a 
estruturar suas atividades para que o gestor não precise monitorar simples atividades, con-
centrando seus esforços em outras áreas, dentre elas, o planejamento e desenvolvimento. 
Segundo Balzani (2008, p. 20),

Gestão de Processos é um conjunto de metodologias e ferramentas que objeti-
vam avaliar, aperfeiçoar e monitorar os processos empresariais, visando a sua 
integração, melhoria contínua e, consequentemente, a eficiência e eficácia de 
custos e a satisfação dos seus clientes.

A gestão de inovação em processos simplifica as atividades da empresa e com isso surge 
a necessidade desse repasse das responsabilidades e tarefas fazendo com que tarefas, 
antes complexas para a empresa, passem a ser mais simples. Tudo isso torna a empresa 
mais independente não precisando assim, o dono intervir sempre em seus processos. Se-
gundo Balzani (2008, p. 23): “O processo não é composto somente das atividades; quando 
identificamos um processo é fundamental que tenhamos o controle também de medidas e 
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tempos, observando sempre se eles são ou não fundamentais para que se atinja o resulta-
do esperado”.

O empresário necessita olhar sua empresa com um olhar diferente daquele da rotina diária, 
esse deve ter um olhar sistemático para conseguir enxergar tudo o que ocorre no cenário 
interno e externo da empresa, e é nesse momento que surgem as oportunidades de novos 
produtos, mercados ou, até mesmo, de solucionar uma fraqueza que antes não era notada 
na empresa. Experimentar o novo pode ser arriscado e isso é algo que um empresário 
não pode temer ao decidir implantar uma cultura inovadora na empresa, esse convívio 
com novas experiências, resultados, propostas, produtos, formas de fazer serão atividades 
do cotidiano de uma empresa que almeja implantar um ambiente favorável à inovação, à 
informação e à comunicação e deverão ser tratadas como aliados na empreitada rumo à 
inovação e à mudança; para isso, surge a necessidade de um líder que esteja à frente das 
informações que virão junto com as ideias e mudanças.

Inovar é apostar em algo novo, ou seja, existe a possibilidade do resultado ser 
obtido ou não. Sendo assim, as empresas precisam estar preparadas para ambas 
as situações. Caso o objetivo seja alcançado, é importante que o fato, o criador 
da proposta e todos os envolvidos ganhem destaque, seja ele financeiro ou não. 
Assim, outros colaboradores irão se motivar a fazer igual (OLIVEIRA, 2012, p.07).

O posicionamento de uma empresa pode ser elevado em relação aos concorrentes quando 
os processos são trabalhados da forma adequada, mas para isso deve existir planejamento 
e disciplina para que a inovação de processos ocorra num cenário de bom resultado. 

3. METODOLOGIA 
O objetivo desta pesquisa foi fazer um estudo comparativo sobre a evolução das empresas 
atendidas pelo programa ALI (Agentes Locais de Inovação) na região do Polo Costa-Bran-
ca/RN, no que se refere à Inovação, enfocando o contexto dos Processos. O instrumento 
de coleta de dados é o Radar da Inovação; foi criado um formulário para operacionalizar 
o cálculo do Grau de Inovação: dentro do Radar encontram-se dez dimensões: Oferta, 
Marca, Clientes, Soluções, Relacionamento, Agregação de Valor, Processos, Organização, 
Cadeia de Fornecimento, Rede e Ambiência Inovadora (BACHMANN; DESTEFANI, 2008). 
Este radar demonstra a conduta organizacional por meio de decsiões que levam a inovar 
no contexto do negócio, ou não, constata a manutenção do estatus quo. 

Por se tratar de uma comparação, buscou analisar as características gerenciais das em-
presas selecionadas, embasando-se nos dados obtidos e motivos que levaram a empresa 
a aumentar o seu grau de inovação ou não no período que se manteve sobre o acompa-
nhamento do programa ALI. Dado o conceito de comparar, no trabalho proposto, a com-
paração será dos dados analisados entre o radar 0 e radar 1 da ferramenta utilizada pelos 
Agentes Locais de Inovação no período de 2012 a 2013.

Para isso, objetivou-se identificar como os empresários de pequenas empresas do setor 
de alimentação, restaurantes especificamente, evoluíram suas práticas gerenciais no que 
diz respeito à inovação. Por se tratar de pesquisa quantitativa e exploratória, a estratégia 
de investigação adotada foi o estudo dos dados encontrados a partir das ferramentas uti-
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lizadas durante o processo. Desta forma, o estudo buscou capturar, além da visão dos 
empresários, perspectivas diferentes que pudessem enriquecer o debate.

Para Daros (2012), O Programa Nacional Agentes  Locais de Inovação (ALI) é uma propos-
ta que tem como objetivo auxiliar os empresários de MPE na prática de gestão da inova-
ção, de modo a tornar suas empresas aderentes à cultura da inovação como estratégia de 
competitividade. A metodologia utilizada a fim de conhecer o grau de inovação da empresa 
é a aplicação dos diagnósticos empresarial e do grau de inovação. Por meio do diagnóstico 
empresarial, realizado após a adesão da empresa ao projeto, é possível conhecer questões 
da gestão empresarial como os processos e atividades desenvolvidas na empresa. Com a 
aplicação do diagnóstico do grau de inovação é possível visualizar como o empresário gere 
a inovação antes do trabalho do ALI. Assim, são propostas ações que podem contemplar 
13 dimensões de acordo com a real situação da empresa. Ao final de 24 meses, tempo 
aproximado de duração do programa ALI, é feito novo diagnóstico de inovação para men-
surar o progresso da empresa, a fim de torná-la inovadora, por meio da prática sistemática 
da gestão da inovação.

Com relação aos métodos empregados, de início foram coletados dados secundários atra-
vés de fontes como sites da internet, artigos publicados em site da área, livros, para obter 
informações sobre a área pesquisada, ou seja, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. 

Finalizada a pesquisa bibliográfica, foram colhidos os dados da aplicação do segundo diag-
nóstico aplicado nas empresas que tem como base buscar as informações avaliadas ex-
postas no quadro 1 logo acima, informações essas que configuram a realidade estudada 
no que se refere às treze dimensões avaliadas no estudo. Ainda na caracterização, pode-se 
afirmar que a pesquisa é de campo, pois, para Bressan (2010, p. 16): 

O método pesquisa de campo, como todos os métodos de pesquisa, é mais 
apropriado para algumas situações do que para outras em pesquisa em Ad-
ministração. Ao se decidir pelo uso deste método de pesquisa, um investiga-
dor deve ter em mente os perigos e as críticas que são normalmente feitas ao 
método em questão e deve tomar as precauções e cuidados necessários para 
evitá-los ou minimizar as suas consequências.

Finalizada a coleta de informações e dados do segundo Radar da Inovação aplicado na em-
presa, que tem como plataforma de trabalho a ferramenta excel, que proporciona através 
de fórmulas de soma e médias dos graus estudados no decorrer do trabalho, cuja base foi 
a estatítica descritiva , iniciou-se uma análise crítica das ações implantadas para identificar 
a nova realidade do grupo com o objetivo de evidenciar a elevação ou não do grau da ino-
vação no universo de empresas estudado. 

Richardson (1999, p. 70 apud MAURY; ILSE, 2007, p. 92) afirmam que a abordagem quantitativa:

Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta 
de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, 
desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, as mais com-
plexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.

A utilização da pesquisa quantitativa enriquece o trabalho porque demonstra um levanta-
mento a respeito do comportamento dos empresários com respeito ao assunto inovação 
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de processos. Confirma também uma amostra do perfil do empresário inovador ou não 
inovador ao término do trabalho. Com isso, o Radar demonstra nitidamente essa mensu-
ração nas variáveis tratadas como compostas e relacionadas caracterizam o ato inovativo. 

Durante o trabalho desenvolvido pelo Programa ALI, foram coletadas informações sobre 
o grau de inovação das empresas em dois momentos; No início do programa, o período 
foi 10 de abril a 10 de novembro de 2012, em que foi pesquisado um universo de 15 em-
presas, tendo seus sócios/gestores indicados como o alvo da coleta do dado. O segundo 
momento foi o período de 20 de abril a 05 de agosto de 2013, mantendo o universo de 15 
empresas, os dados coletados no período demonstraram se houve a evolução ou não no 
processo de inovação acompanhado de perto pelo ALI.

Finalizada esta fase da pesquisa, chega o momento de fazer a tabulação e análise dos 
dados. Para Albuquerque (2011),   a tabulação de uma pesquisa tradicional consiste em 
organizar os dados de forma matricial para obter respostas simplificadas e generaliza as 
informações a partir das entrevistas efetuadas. 

Análise, segundo Pesce e Ignácia (2009), consiste em trabalhar o material coletado, buscan-
do tendência, padrões, relações e inferências. A busca de abstração está presente em todas 
as etapas da pesquisa, mas é mais sistemática após o encerramento da coleta de dados. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS DADOS 

A análise incide em trabalhar o material recolhido, buscando tendências, padrões e relações. 
Esta etapa se encontra presente em toda a pesquisa, mas torna-se mais frequente após o 
encerramento da coleta de dados. A análise será estatística descritiva através da porcenta-
gem. Os  dados serão demonstrados por meio de gráficos e tabelas evidenciando assim as 
ações implantadas nas empresas e os impactos causados por estas mediante através da 
mensuração dos graus de inovação demonstrados no radar da inovação. A análise está divi-
dida em duas partes. A primeira apresenta o perfil das organizações, descrevendo o Radar 
da Inovação. No segundo momento é feita a comparação dos escores demonstrados nas 
tabelas em evidência. (comparando o momento R0 - 2012 com o momento R1 – 2013).

4.1. OS RESTAURANTES E O RADAR DA INOVAÇÃO 
Com relação ao perfil das empresas analisadas, constatou-se que à frente dos negócios 
existe uma maioria feminina, chegando ao indicador de 65% de empresárias, contra 35% 
do sexo oposto. O nível de escolaridade foi identificado como: 25% possui graduação, 60% 
ensino médio e 15% ensino fundamental. Todas as empresas possuem um faturamento 
acima de R$ 360.000,00, caracterizando-se como ME (Micro Empresa). Com relação aos 
colaboradores, 80% das empresas têm até 10 funcionários e 20% têm acima de 11.

Segue abaixo a análise dos dados no Quadro 02 onde constam os graus de inovação com-
parando o início do programa no ano de 2012 com o radar aplicado após um ano de acom-
panhamento do ALI em 2013. Esse grau é o resultado da aplicação do Radar da Inovação 
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citado anteriormente neste trabalho. Para Bachmann e Associados (2011, p. 63), “esse 
grau de maturidade é uma medida dos processos de inovação nas Micro e pequenas em-
presas, com base em seus processos, resultados e a importância dada ao conhecimento 
como ferramenta, que visa à competitividade.” O grau demonstra o perfil inovador do em-
presário para cada dimensão, como pode ser visto no Quadro 02. Existem treze dimensões 
que são analisadas pelo Radar.

Quadro 02 – Evolução das Dimensões 2012-2013 dos Restaurantes (R)

QUADRO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DAS MÉDIAS COMPARANDO O 1ª RADAR 0 COM O 2º RADAR 1

DIMENSÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Médias 

R1 
Médias 

R0

Oferta 3,5 3,5 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,4 2,5 2,0 3,2 2.6

Plataforma 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,4 2,1

Marca 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,6 2.6

Clientes 4,3 3,7 2,3 2,3 2,3 3,7 2,3 4,3 4,3 3,0 4,3 3,7 3,7 3,0 3,0 3,4 2.4

Soluções 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,5 2.0

Relacionamento 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 2,8 1.8

Agregação de 
Valor

3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,2 1.6

Processos 2,3 2,3 2,0 2,0 1,7 2,7 3,7 2,3 2,3 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1.6

Organização 4,5 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,1 2.3

Cadeia de 
Fornecimento

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2.1

Presença 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1.5

Rede 5,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 5,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 1.2

Ambiência 
Inovadora

3,5 2,0 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5 1,5 2,1 1.3

Médias 3,7 2,8 2,3 2,5 2,2 3,2 2,8 3,0 3,4 2,7 3,0 2,8 3,2 3,2 2,9 2,9  2,0

Fonte: Elaboração própria, 2013.

Analisado o Quadro 02, nota-se que a média geral aritmética da coluna R0 que é o grau de 
inovação das empresas estudadas compondo uma amostra de quinze estabelecimentos 
resultou no grau 2,0, e na coluna que demonstra as médias do R1 notamos que obtivemos 
o escore 2,9, em que existe uma escala para as medidas objetivas na determinação do Ra-
dar da Inovação dividida em três níveis, a fim de identificar as empresas pouco inovadoras 
(grau 1), inovadoras ocasionais (grau 3) e inovadoras sistêmicas (grau 5).  

Notamos uma evolução das médias gerais, tornando notório, assim, a evolução no proces-
so de inovação das empresas acompanhadas pelo programa ALI do Sebrae/CNPq. Tem-
-se  avanços significativos em diversas dimensões do Radar comparada com a aplicação 
do primeiro diagnóstico (2012), mas ainda persistem inúmeros desafios. Segue abaixo o 
quadro 03 que expressa as médias e a sua evolução em cada dimensão.
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Quadro 03 – Todas as dimensões e suas médias comparando
a evolução no período de acompanhamento.

Dimensões Médias R1 Médias R0 Resultado

Oferta 3,2 2,6 0,6

Plataforma 3,4 2,1 1,3

Marca 3,6 2,6 1,0

Clientes 3,4 2,4 1,0

Soluções 2,5 2,0 0,5

Relacionamento 2,8 1,8 1,0

Agregação de Valor 2,2 1,6 0,6

Processos 2,3 1,6 0,7

Organização 3,1 2,3 0,8

Cadeia de Fornecimento 3,0 2,1 0,9

Presença 1,5 1,5 0,0

Rede 2,7 1,2 1,5

Ambiência Inovadora 2,1 1,3 0,8

Médias 2,9 2,0 0,9

Fonte: Elaboração própria, 2013.

Analisando os quadros acima, podemos identificar as dimensões que obtiveram a maior 
evolução no seu processo de inovação assim como as que não tiveram progresso durante 
o estudo. Constata-se que a dimensão rede obteve um progresso significativo, sendo que 
no ato da aplicação do primeiro diagnóstico tinha como grau o escore 1,2, e após um ano 
de acompanhamento do programa ALI conseguiu elevar para 2,7, obtendo um crescimento 
de 1,5 graus tornando assim, empresas inovadoras ocasionais. 

Esse crescimento deve-se às ações que foram implantadas nas empresas para elevar esse 
grau, que tinha destacado-se como o mais baixo de todas as dimensões. Tais ações, como 
criação de mídias sociais para as empresas, que tiveram como estratégia estreitar o laço 
entre os serviços prestados e o cliente, criação de cartões fidelidade, investimento em 
propaganda, desenvolvimento de plano de marketing básico em que foram desenvolvidas 
pesquisas de satisfação para colher informações sobre o negócio como atendimento, es-
trutura, serviços etc. Todas essas ações contribuíram para o avanço dessas empresas nes-
sa dimensão, que tinha se mostrado como um ponto de melhoria no primeiro diagnóstico.

Observando ainda os mesmos dados, pode-se notar a mesma familiaridade entre todas as 
empresas, tanto nas médias do R0 quanto nas médias do R1, que consiste em uma varia-
ção entre algumas dimensões de cada empresa, evidenciando assim, o investimento em 
algumas áreas e outras não.

Destaca-se também nos dados analisados a evolução da dimensão plataforma no decorrer 
do estudo, em que o quadro 03 evidencia um crescimento de 1,3 graus; essa evolução 
pode ser considerada como resultado do investimento e trabalho desenvolvido na dimen-
são rede onde essa tem como característica levar os produtos e serviços ao cliente, es-
treitar os laços.  Fazendo isso, a empresa necessita que existam os produtos e serviços, o 
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sistema de produção: o aproveitamento da infraestrutura de produção ou o entendimento 
para a entrega de uma maior variedade de produtos para atender às necessidades dos 
clientes, tornando essas duas dimensões interligadas.

Cabe salientar que o resultado obtido nessas duas dimensões analisadas não está inter-
ligado diretamente a investimentos financeiros altos; a estratégia utilizada foi baseada na 
situação das empresas e suas necessidades, evidenciando assim, que a inovação não está 
restrita para empresas que investem muito dinheiro em Planejamento e Desenvolvimento 
(P&D) ou equipamento de última geração para buscar a inovação.

A partir dos dados demonstrados nos Quadros 02 e 03 pode-se traçar o perfil das empre-
sas e dizer que ambas compartilham do mesmo problema citado e demonstrado há pouco 
com relação à distância entre algumas dimensões. Essa distância é caracterizada quando 
o empresário tem tendência a priorizar mais uma dimensão do que outra, direcionando 
assim os investimentos e atenção dos empresários para uma área de que gere maior re-
torno como marca, podendo assim vulnerabilizar outro setor com cadeia de fornecimento. 
Como podemos ver no quadro 03, as médias têm muito a demonstrar. Na coluna do R0, 
podemos notar que essa tendência fica mais nítida a respeito dessa disparidade entre as 
dimensões em que temos empresa R1, o Radar da Inovação identifica que essa empresa 
tem como escore na dimensão relacionamento o valor 3,0 e na dimensão presença o grau 
1,0; nesse caso, o empresário pode estar investindo forte em relacionamento para fidelizar 
seus clientes ou prospectar novos, porém pode estar perdendo espaço devido a algumas 
circunstâncias como a chegada de um concorrente na cidade.

Compete observar também que o fato de o empresário não investir em determinada área 
(dimensão) pode ser devido a já existir uma excelência na mesma há um bom tempo; no 
caso, tempo, que ultrapassa o período identificado como inovação pelo radar que são os 
3 anos, deixando assim a ferramenta obsoleta frente à circunstância encontrada que faz 
referência sempre a ações tomadas nos três anos mais recentes.

O Radar da Inovação avalia o quanto o ambiente é propício à inovação, afinal o conceito 
amplamente aceito é que, segundo Bachmann e Associados (2011, p. 68), “Uma empresa 
inovadora é o local onde as pessoas estão capacitadas a resolver problemas e onde a cria-
tividade é parte da cultura organizacional”. Portanto, a determinação do Radar da Inovação 
não é absoluta, mas uma referência sobre as oportunidades para inovar, existentes na em-
presa avaliada. Assim como a dimensão Rede no primeiro radar de inovação, as dimensões 
Relacionamento, Agregação de Valor, Processos, Presença e Ambiência Inovadora obtive-
ram Grau igual ou inferior a 1,8. Devido a essas dimensões, obter um grau inferior à média 
geral determinante na aplicação do primeiro radar, que foi um 2,0 (quadro 02).

As demais dimensões Oferta, Plataforma, Marca, Clientes, Soluções, Organização e Cadeia 
de Fornecimento obtiveram no Radar 01 um escore acima de 2,0, evidenciando-as, assim, 
como as dimensões mais trabalhadas pelos empresários durante o primeiro diagnóstico, 
(ver quadro 3). Com isso houve um progresso em 12 dimensões das 13 analisadas nos 
quadros no período que a empresa foi acompanha pelo agente local de inovação. O resul-
tado final foi uma elevação de 0,9.
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4.2. DIMENSÃO PROCESSOS
Tendo como fonte de pesquisa as médias da coluna R0 do Quadro 02, pode-se dizer que 
as empresas analisadas estão em fase iniciante quando se trata de inovação de processos, 
visto que existe uma escala com variação em graus em que se identifica a empresa como 
inovadora ocasional (Grau que varia de 3 a 5).

Observando ainda a coluna do Quadro 02, que demonstra a dimensão processos, nota-se 
que houve uma evolução nessa dimensão em relação ao Radar 0 de 0,7 graus, porém, 
evidencia-se também que a dimensão ficou abaixo da média geral da aplicação do Radar 1 
que foi de 2,9.

Essa evolução deveu-se principalmente às orientações desenvolvidas durante o programa 
em que o consultor visitou empresas e analisou as práticas de segurança alimentar, layout 
de produção, maneiras de enxugar custos e tornar a produção mais eficaz aperfeiçoando 
assim, os processos das empresas. 

As ações desenvolvidas nessa dimensão foram de caráter gerencial como orientação, sof-
twares gratuitos para controle, planilhas, ou seja, ações que não têm um impacto elevado 
na produção como seria a aquisição de uma máquina de última geração. As ações foram 
desenvolvidas de acordo com as condições de implantação das empresas, buscando sem-
pre atender às expectativas e orientá-las sobre o básico dos processos da empresa, já que 
no início do acompanhamento as mesmas demonstraram uma carência nessa dimensão 
a respeito de inovação.  Durante o processo de pesquisa, observou-se que havia uma 
retenção dos empresários quando o assunto era investimento, seja para adquirir alguma 
máquina ou modificar algum processo, esse assunto sempre foi tratado como uma barreira 
à inovação de processos.  Outro aspecto que se evidencia como barreira à inovação de pro-
cessos é o risco de se inovar, mas no decorrer do acompanhamento do ALI, essas barreiras 
foram desaparecendo à medida que os empresários tinham contato com os consultores do 
Sebrae e notavam os resultados que a inovação trazia para suas empresas. 

Inovar é apostar em algo novo, ou seja, existe a possibilidade do resultado ser 
obtido ou não. Sendo assim, as empresas precisam estar preparadas para ambas 
as situações. Caso o objetivo seja alcançado, é importante que o fato, o criador 
da proposta e  todos os envolvidos ganhem destaque, seja ele financeiro ou não. 
Assim, outros colaboradores irão se motivar a fazer igual (OLIVEIRA, 2012, p. 24). 

Analisados os quadros e dados demonstrados até o momento, nota-se que as empresas 
evoluíram suas práticas de inovação e iniciou-se um processo sistemático de mudança 
para essas empresas que tiveram a oportunidade de serem acompanhadas pelo programa 
ALI. Inovar deve ser uma sistemática na empresa e o ALI proporciona para esses empre-
sários o início desse processo plantando uma semente que poderá vingar ótimos frutos 
no futuro, esse é o objetivo real do ALI, iniciar uma cultura da inovação para as empresas. 

Ao iniciar a pesquisa, foi identificado que as empresas não dispunham de um perfil inova-
dor quando se trata de processos, isso se identifica principalmente quando os empresários 
foram perguntado quanto dispunham do seu orçamento para pesquisa de novos produtos 
ou serviços e qual a última vez que tinham solicitado a visita de um profissional qualificado 
para analisar os processo internos tendo como foco otimizar a produção, enxugar gastos 
ou corrigir algum problema. Cem por cento das empresas analisadas não dispõem de ca-
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pital para tal ou não tinham recebido a visita de um profissional durante pelo menos três 
anos antes do início do acompanhamento do ALI.

Porém, ao término do acompanhamento, identifica-se que a inovação aconteceu e que as 
empresas avançaram nessa dimensão que trata dos seus processos. Como citado anterior-
mente, para o Manual de Oslo (2007, p. 30), “A inovação visa melhorar o desempenho de 
uma empresa com o ganho de uma vantagem competitiva”. Esse é o objetivo da inovação, 
tornar a empresa competitiva no mercado, seja através de medidas internas ou externas.

Com o objetivo de identificar o progresso do grau de inovação dos restaurantes analisados 
e demonstrar quais avanços as empresas obtiveram baseando-se nos indicadores de de-
sempenho que teve como fonte os radares da inovação R0 e R1, em que foi feito todo um 
estudo analítico através dos dados demonstrados até o momento. Todo o processo de ino-
vação caracteriza-se como um caminho de aprendizado no qual cada empresa deve refletir 
sobre todas as etapas do processo, revisando cada ação, ferramentas e registrando cada 
lição apreendida, pois só assim consegue implantar uma cultura inovadora na empresa, 
através de muito esforço, dedicação, disciplina, criatividade e paciência.

5. CONCLUSÕES
Dado o objetivo do artigo, que foi evidenciar a relação entre as dimensões estudadas e 
os motivos do avanço ou não do processo de inovação em comparação com o primeiro 
estudo feito, observa-se que houve uma melhoria considerável no processo de inovação 
das empresas comparadas, onde 12 das 13 dimensões analisadas demonstraram que evo-
luíram seus graus de inovação. O quadro 02 acima demonstra os avanços significativos 
dessas dimensões comparando com a aplicação do primeiro diagnóstico. 

Iniciada a pesquisa, identificou-se que as empresas não tinham um ambiente propício à 
inovação, nem um perfil inovador, tanto na dimensão analisada que é processos, como nas 
demais citadas durante o trabalho. Esse receio devia-se aos riscos e aos custos, os empre-
sários colocam essas variáveis como empecilhos a inovar. Porém, iniciado o trabalho com 
ações para aumentar o grau de inovação dessas empresas, constatou-se uma evolução no 
quadro que demonstra os avanços. A implantação dessa cultura da inovação e quebra de 
paradigmas adveio das orientações desenvolvidas durante o programa em que consultores 
visitaram empresas e analisaram as práticas de segurança alimentar, layout de produção, 
maneiras de enxugar custos e tornar a produção mais eficaz aperfeiçoando, assim, os 
processos das empresas. 

Com relação aos processos, foram tomadas ações para estabelecer os padrões documen-
tados nas empresas, tanto produção como na forma de atender ou vender, sempre buscan-
do elevar esse grau que demonstrou carência durante o estudo.

Concluindo, pode-se dizer através do estudo feito, que as empresas analisadas evoluíram 
seus processos de inovação através das ações propostas no decorrer do acompanhamento 
e elevaram o grau de inovação tornando-as, assim, empresas mais competitivas.

Dentre as limitações desta pesquisa, destaca-se a crise do petróleo no polo Costa-Branca, 
onde varias prestadoras de serviços da Petrobrás cessaram os trabalhos na região tor-
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nando-se inadimplentes e prejudicando várias empresas, privando-as de investimento em 
ações de maior impacto. Sugere-se que seja realizado um estudo de caso para identificar 
o progresso e a evolução das empresas após o encerramento do programa ALI na região 
evidenciando assim a concretização da implantação da cultura da inovação nas empresas 
analisadas no estudo.
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RESUMO: Este estudo objetiva verificar a relação da estrutura de auditoria com o desempenho de 
empresas listadas na BM&FBovespa. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com aborda-
gem quantitativa realizada por meio da análise documental. Da população de 378 companhias, 
selecionou-se 96 empresas para composição da amostra da pesquisa. O período de análise 
compreendeu os anos de 2010 a 2012. Foram construídos dois rankings, sendo um a partir da 
estrutura de auditoria das companhias e o outro a partir do desempenho das companhias por 
meio da técnica de análise multicritério TOPSIS. A relação dos rankings foi realizada pela correla-
ção de Kendall. Por fim, estabeleceu-se uma regressão linear entre as variáveis de auditoria e o 
ranking de desempenho. Os resultados indicam que não há relação entre a estrutura de auditoria 
e o desempenho das companhias analisadas. As variáveis “Reputação da auditoria independen-
te” e “Honorários da auditoria independente” apresentaram relação positiva e significativa com 
o desempenho das empresas. Conclui-se que não há relação entre a estrutura de auditoria e o 
desempenho das empresas analisadas. Apenas as variáveis de auditoria externa apresentaram 
relação com o desempenho das companhias.

Palavras-chave: Estrutura de auditoria. Desempenho. Teoria da agência.

 THE AUDIT STRUCTURE AND PERFORMANCE 
OF COMPANIES LISTED IN BM&FBOVESPA

ABSTRACT: This study aims to verify the relationship between the audit structure and the perfor-
mance of companies listed on BM & FBovespa. This is a descriptive research with a quantitative 
approach performed through documentary analysis. From 378 companies, 96 companies were 
selected for the composition of the research sample. The period of analysis comprised the years 
from 2010 to 2012. Two rankings were built, one from the audit structure of the companies and the 
other based on the companies’ performance through the TOPSIS multi-criteria analysis technique. 
The association between rankings was performed by Kendall’s correlation. Finally, a linear regres-
sion was established between the audit variables and the performance ranking. Results indicate 
that there is no relationship between the audit structure and the performance of the analyzed com-
panies. The variables “Reputation of the independent audit” and “Fees of the independent audit” 
showed a positive and significant correlation with the companies’ performance. It can be concluded 
that there is no relationship between the audit structure and the performance of the companies 
that were analyzed. Only the external audit variables were related to the companies’ performance.

Keywords: Audit structure. Performance. Agency Theory.
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1. INTRODUÇÃO
No universo corporativo, a busca pela adaptação ao novo, às novas tendências tecnológi-
cas, à produção de ferramentas que possam garantir a segurança de suas informações, 
seus ativos, minimizando os riscos, cumprindo as melhores práticas de governança, são 
premissas para que as companhias se mantenham no mercado.

Dentro das organizações, as relações não são perfeitas, quer seja internamente ou em rela-
ção ao ambiente externo, emergindo conflitos a serem administrados   (DALMÁCIO; REZEN-
DE, 2008). Entretanto, é necessário harmonizar o ambiente mitigando os riscos inerentes a 
esse cenário. A falta de transparência das companhias e sua conduta nem sempre correta 
com acionistas minoritários são apontadas como a origem para o mau funcionamento do 
mercado de capitais, impactando na economia (SROUR, 2005).

Empresas com relações contratuais e estruturas mais complexas possuem características 
intrínsecas mais conflitantes, necessitando além da contabilidade, mecanismos adicionais 
para reduzir a assimetria informacional (DALMÁCIO; REZENDE, 2008). Entretanto as refe-
ridas relações perpassam pela estrutura que compreende o processo de tomada de decisão 
e os direitos de propriedade.

A separação entre propriedade e decisão de gestão existe quando os proprietários são des-
vinculados das decisões de gestão. A separação se concretiza diante dos contratos formais 
e as relações de agência garantem os interesses dos proprietários e gestores (BAYSINGER; 
HOSKISSON, 1990).

Administrar as relações de estrutura e propriedade dá vazão ao gerenciamento de conflitos 
de agência, inerentes ao processo. Dessa forma surgem os custos de agência que pre-
cisam ser controlados. As companhias delegam, por intermédio de seus acionistas, aos 
seus conselhos de administração o direito de tomar as decisões relevantes da empresa. 
Dentro do instrumental da Teoria da Agência, o Conselho de Administração e a Auditoria 
Independente são instrumentos de monitoramento, validação e preservação das relações 
contratuais (MARTINEZ, 2010).

Dentro desse contexto, um aliado importante na estrutura de controle e monitoramento 
nas organizações seria a auditoria, quer seja interna ou independente, ou ainda, o comitê 
de auditoria, cujo propósito auxilia na maximização das práticas de governança corporativa 
(SAYTHER, 2003). Outro aspecto a ser inserido na referida contextualização é o desempe-
nho das companhias. Uma companhia existe com a finalidade de maximizar retornos para 
seus stakeholders (FRIEDMAN; MILES, 2002).

O Conselho Monetário Nacional aprovou a Resolução nº. 3.198, estabelecendo regras 
para auditoria independente e constituição do Comitê de Auditoria em conglomerados 
financeiros, imputando responsabilidades e diretrizes para o funcionamento dos referi-
dos Comitês. Auditoria tornou-se um instrumento relevante na gestão das instituições, 
servindo de instrumento de comunicação entre a auditoria independente, acionistas e o 
Conselho de Administração.
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Dessa forma, aliada ao conjunto de mecanismos de monitoramento, a estrutura de audi-
toria pode contribuir para um desempenho positivo das organizações. Portanto, diante da 
premissa supramencionada, o estudo concentra-se na resposta ao seguinte questiona-
mento: Qual   a relação entre a estrutura de auditoria e o desempenho de empresas listadas 
na BM&FBovespa?  Diante da questão problema o objetivo do presente artigo está em 
verificar a relação da estrutura de auditoria com o desempenho de empresas listadas na 
BM&FBovespa.

Algumas pesquisas (CHO, 1998; DEMSETZ; VILLALONGA, 2001) relacionaram desempe-
nho com estrutura de propriedade e controle. Outros estudos investigaram (BALL; KO-
THARI; ROBIN, 2000; BUSHMAN; SMITH, 2001; DALMACIO; REZENDE, 2008) o papel 
da contabilidade dentro da perspectiva do processo de monitoramento, constituindo-se 
em importante mecanismo de governança.  Em relação à estrutura de auditoria, os estu-
dos (DeANGELO, 1981; BROWN; CAYLOR, 2004; KLAPPER; LOVE, 2004; HAAT; RAHMAN; 
MAHENTHIRAN, 2008; HSU; PETCHSAKULWONG, 2010; CHEUNG et al., 2011; COLLIN et 
al., 2013) passam pela investigação dos comitês de auditoria, empresas de auditoria ex-
terna e honorários de auditoria, buscando uma relação, quer seja direta ou indireta com o 
desempenho das organizações.

A presente pesquisa tem o intuito de somar-se contribuindo em um escopo ainda incipien-
te, no tocante à investigação, em princípio em nível nacional, que é analisar a estrutura 
de auditoria, com foco no comitê de auditoria e auditoria independente, relacionando o 
desempenho das companhias brasileiras.

2. TEORIA DA AGÊNCIA
A questão envolvendo conflitos de agência surge da relação entre uma parte (acionista) 
e outra (administrador) que executa ações e toma decisões que irão impactar sobre os 
direitos do primeiro (JENSEN; MACKLING, 1976; FAMÁ; JENSEN, 1983). Na literatura, os 
atores nesse cenário são denominados de principal e agente e essa relação é tratada pela 
teoria da agência.

Quando são estipuladas diferentes metas ou divisão do trabalho, pode ocorrer o problema 
de agência (ALCHIAN; DEMSETZ, 1972; JENSEN; MACKLING, 1976; FAMÁ, 1980; EISE-
NHARDT, 1989). A partir das premissas expostas pelos referidos autores, resulta a teoria 
da agência (JENSEN; MACKLING, 1976; FAMÁ; JENSEN, 1983), que se preocupa em re-
solver dois problemas de relacionamento: quando as metas e anseios entre o principal e o 
agente são diferentes e quando é alto o custo para o principal verificar quais atividades o 
agente está desenvolvendo (EISENHARDT, 1989).

Os princípios da Teoria da Agência podem ser atribuídos a Berle e Means (1932), que foram 
os precursores no debate acerca dos benefícios e custos da separação entre propriedade e 
gestão (ANDRADE; ROSSETTI, 2007).

Quanto mais dispersa a participação no capital de uma empresa, maiores são as motivações 
para monitorar a gestão da empresa. As implicações dessa separação entre propriedade e 
controle foram formalizadas em modelos de agente-principal (GROSSMAN; HART, 1986).
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Jensen e Meckling (1976) expressam que a contratação de gestores, (agentes) que não 
necessariamente participem do capital da empresa, conduz ao problema da separação en-
tre propriedade e controle. Segundo Berle e Means (1932), a separação entre propriedade 
pulverizada entre muitos acionistas, e o controle, exercido por gestores, com uma pequena 
fração do capital da empresa pode se tornar característica peculiar às corporações listadas 
em bolsas de valores.

Alguns autores como Demsetz (1967), Alchian e Demsetz (1972) e Jensen e Meckling 
(1976), ao se referirem à relação Principal/Agente, expressam tratar-se de um contrato em 
que uma das partes (o principal) propõe a outra parte (o agente) o papel de desempenhar 
algum serviço em seu nome, mediante delegação de autoridade para o agente.

Os agentes são remunerados para executar suas ações em consonância com os interesses 
dos acionistas. Entretanto, os gestores tomam decisões que podem resultar na expropria-
ção da riqueza dos mesmos, onerando em custos de agência (JENSEN; MACKLING, 1976).

Nesse sentido, um desafio que surge é mitigar os riscos e minimizar os custos inerentes 
à relação de agência por meio da criação de instrumentos de controle. Os mecanismos de 
controle poderiam ser classificados em internos e externos. Os externos dizem respeito ao 
ambiente legal e regulatório, padrões contábeis, controle pelo mercado de capitais, entre 
outros. Exemplificando os mecanismos de controle interno, estaria a estrutura de pro-
priedade, estrutura de capital, conselhos de administração, sistemas de remuneração dos 
executivos, estrutura multidivisional de negócios e monitoramento compartilhado (DAMIL; 
ROGERS; RIBEIRO, 2007).

A teoria da agência tem como fundamento analisar os conflitos resultantes da separação 
entre propriedade e controle, os quais estão associados a possíveis custos que impactam 
numa possível expropriação dos proprietários (acionistas). Jensen e Meckling (1976) e 
Famá (1980) entendem que a separação entre propriedade e controle consiste em uma 
organização eficiente, contribuindo para sua sobrevivência.

Diante do exposto e, pautando-se em Dalmácio e Rezende (2008), contata-se que a teo-
ria da agência consolida-se em um conjunto de contratos estabelecidos entre partes que 
podem estar sujeitas a conflitos e contribuir para a assimetria informacional. Conforme 
Bushman e Smith (2001), para reduzir os problemas advindos da separação da gestão 
e controle de uma empresa, diferentes elementos de governança corporativa podem ser 
adotados e, diante dos objetivos dos investidores em obter retorno de seus investimentos, 
estes elementos poder estar associados aos resultados da companhia. Esse assunto, rela-
cionando elementos de governança, mais especificamente aqueles relacionados à audito-
ria, e sua relação com o desempenho da organização são apresentados a seguir.

3. ESTRUTURA DE AUDITORIA 
E DESEMPENHO

Neste tópico são abordados elementos de auditoria que compreendem mecanismos de 
governança corporativa tratados pela literatura nacional e internacional quando avaliada 
em relação ao desempenho das empresas. Os elementos expostos são considerados como 
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componentes da estrutura de auditoria das companhias que tendem a contribuir para um 
melhor desempenho das empresas.

As pesquisas que relacionam a governança corporativa com o desempenho da companhia 
tendem a utilizar elementos claros de governança, dentre os quais se inclui o comitê de 
auditoria (LECOMTE; OOI, 2013). Conforme Love (2011), é significativo o número de pes-
quisas que verificam a ligação de aspectos específicos de governança corporativa como os 
comitês de auditoria, conselho de administração e proteção de acionistas minoritários com 
o desempenho das empresas.

No que tange à presença do comitê de auditoria, Kyereboah-Coleman (2008) afirma que se 
trata de um mecanismo de governança interna e cujo impacto é o de melhorar a qualida-
de da gestão financeira de uma empresa e, consequentemente, o seu desempenho. Esse 
argumento também é exposto por Klapper e Love (2004) que verificaram uma correlação 
forte e positiva entre uma melhor governança e o desempenho operacional e de mercado 
das companhias norte americanas. Dentre os elementos de governança utilizados, listava-
-se a presença do comitê de auditoria. Os argumentos expostos indicam que a presença do 
comitê de auditoria pode contribuir positivamente no desempenho da companhia.

Referente ao comitê de auditoria, inclui-se ainda sua independência, indicada por Azim 
(2012) como elemento que contribui com a sua eficácia. Para o autor, altos níveis de in-
dependência e competência são necessários para uma auditoria de alta qualidade. Azim 
(2012) destaca ainda que o tema da dependência do comitê de auditoria tem sido debatido 
entre investidores, profissionais e pesquisadores devido seus impactos conflitantes sobre 
a qualidade de uma auditoria.

A partir da teoria da agência, Grove et al. (2011) argumenta que a capacidade de monito-
ramento do comitê de auditoria é comprometida de forma significativa quando o comitê 
apresenta baixa independência ou quando o presidente do comitê é um membro não inde-
pendente. Conforme o autor, a baixa independência do comitê de auditoria reduz sua obje-
tividade e eficácia implicando no aumento de problemas de conflitos de agência e, assim, 
prejudica o desempenho da companhia. Diante dos argumentos verificados, entende-se 
que a independência do comitê de auditoria implica em maior eficácia de monitoramento e 
melhor desempenho das empresas.

Ao comitê de auditoria, inclui também a competência (expertise) financeira (KHANCHEL, 
2007) que contribui na prevenção de problemas e inconsistências nos relatórios financei-
ros e esclarecer irregularidades contábeis (HSU; PETCHSAKULWONG, 2010). Para Hsu e 
Petchsakulwong (2010), a competência financeira permite que o comitê de auditoria tenha 
menor dependência da gestão, tornando-se mais independente ao avaliar o desempenho 
dos gestores. Kalbers e Fogarty (1993) confirmam que a competência financeira melhora a 
eficácia do comitê de auditoria. Hsu e Petchsakulwong (2010) indicam que há uma relação 
clara entre o desempenho e a competência financeira do comitê de auditoria. Os resultados 
expostos apontam que a existência de membros com expertise financeira no comitê de 
auditoria pode contribuir positivamente no desempenho das empresas.

As reuniões do comitê de auditoria também se apresentam como significantes dentro da 
governança corporativa. Azim (2012) afirma que a frequência das reuniões do comitê de 
auditoria pode reduzir a incidência de problemas nos relatórios financeiros e contribuir 
para um melhor monitoramento das ações da gestão. Os resultados do estudo de Kyere-
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boah-Coleman (2008) indicam que um maior número de reuniões do comitê de auditoria 
possui uma relação positiva e significativa com o desempenho de empresas africanas. Hsu 
e Petchsakulwong (2010), de igual forma, argumentam que a frequência das reuniões do 
comitê podem melhorar os processos financeiros e contábeis e levar a um melhor desem-
penho das companhias. Isso posto, entende-se que as reuniões do comitê de auditoria 
podem impactar positivamente o desempenho das empresas.

Quanto ao tamanho do comitê de auditoria, Hsu e Petchsakulwong (2010) argumentam 
que um comitê maior fornece um controle mais rigoroso, porém dificulta o consenso do 
grupo. Os resultados da pesquisa de Kyereboah-Coleman (2008) indicam que o tamanho 
do comitê de auditoria tem uma influência positiva no desempenho das empresas. A esse 
resultado somam-se os argumentos de Klein (2002) e Kent, Routledge e Stewart (2010) 
de que o tamanho do comitê de auditoria inclui os principais mecanismos de governança 
corporativa associados a menores gerenciamentos de resultado e impacta positivamente 
na transparência da organização. O favorecimento à transparência da organização propõe 
melhor perspectiva de desempenho de mercado e, conforme as pesquisas já realizadas, 
entende-se que há uma relação positiva entre o tamanho do comitê de auditoria e o desem-
penho das companhias.

No que concerne aos aspectos de auditoria independente, a reputação da empresa de au-
ditoria é o mais destacado pela literatura. Conforme Lameira (2007), as empresas de audi-
toria independente, denominadas big four possuem maiores qualificações e maior capaci-
dade de monitoramento e que este maior monitoramento dos executivos pode aumentar o 
desempenho da empresa. Cheung et al. (2011) argumentam que a reputação da auditoria 
externa como big four é uma característica de boa governança. Em sua pesquisa Cheung 
et al. (2011), que relacionaram a qualidade da governança corporativa com o desempenho 
de mercado das companhias de Hong Kong, identificaram que as empresas com melhores 
práticas de governança corporativa apresentaram melhores valores de mercado quando 
comparadas a empresas com poucas práticas de governança.

Os resultados da pesquisa de Alfarooque et al. (2007) também apontam para um efeito po-
sitivo da reputação da auditoria independente (Big four) com o desempenho das empresas. 
Os autores argumentam que esse resultado implica que a auditoria de qualidade da em-
presa compreende um dos mecanismos que visa proteger os interesses dos acionistas ex-
ternos, motivo pelo qual está positivamente relacionado ao desempenho das companhias.

Collin et al. (2013) afirmam que se pode assumir a influência positiva da auditoria big four 
no desempenho da corporação. Para fundamentar seu argumento, os autores discorrem 
que uma empresa de auditoria big four impõe pressão sobre a organização para imple-
mentação de melhores rotinas e sistemas de informação para apoio da gestão, assim, a 
presença de uma big four como empresa de auditoria aumenta o desempenho da empresa 
(COLLIN et al. 2013).

Quanto aos honorários de auditoria, Haat, Rahman e Mahenthiran (2008) evidenciam em 
sua pesquisa que empresas com baixo desempenho possuem maiores gastos com ho-
norários de auditoria. Para os autores, os resultados são consistentes ao passo que se 
entende que os serviços de auditoria podem melhorar o desempenho e aquelas empre-
sas com baixos desempenhos teriam interesse em uma maior interação com a empresa 
de auditoria a fim de melhorar seu desempenho. Os achados de Bauer, Eichholtz e Kok 
(2010) indicam uma relação positiva entre a governança corporativa e o desempenho de 
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empresas sendo que, dentre as variáveis de governança adotadas, incluiu-se os honorá-
rios de auditoria com a concepção de que menores honorários estão relacionados a um 
maior desempenho da empresa.

No que tange a auditoria independente, destaca-se também o relatório de auditoria emitido. 
DeAngelo (1981) infere que a relevância da auditoria externa é vista em seu potencial em 
informar ao mercado as distorções detectadas nas demonstrações contábeis. Conforme 
Huang et al. (2011), o relatório dos auditores sem ressalva pode aumentar a confiança 
dos investidores nas empresas e reduzir a volatilidade dos preços das ações impactando 
positivamente no desempenho de mercado das companhias.

Ainda em relação à auditoria externa, levanta-se a importância de sua independência. Essa 
independência é entendida pela ausência de prestações de serviços de consultoria às em-
presas auditadas. DeAngelo (1981) discorre que a falta de independência do auditor reduz 
a qualidade da auditoria visto que o auditor pode relutar em relatar quaisquer distorções 
detectadas. Para Azim (2012), no que diz respeito ao monitoramento realizado pela audito-
ria, a independência é necessária para uma auditoria de alta qualidade.

Brown e Caylor (2004) identificaram relação negativa entre o nível de dependência dos au-
ditores e o desempenho das empresas estadunidenses. Os resultados obtidos no estudo de 
Azim (2012) apontam para uma relação positiva entre a independência da auditoria externa 
e o valor de mercado das companhias norte-americanas. As evidências apontam para um 
efeito positivo entre a independência da auditoria externa e o desempenho das empresas, 
premissa adotada neste estudo.

Destaca-se que podem existir outros elementos de auditoria utilizados pela literatura que 
abordam a relação entre a governança corporativa e o desempenho, entretanto, não abor-
dados nesta pesquisa. Deu-se ênfase àqueles utilizados com maior frequência pelos pes-
quisadores, a partir do levantamento bibliográfico efetuado.

4. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Para verificar a relação da estrutura de auditoria com o desempenho de empresas lista-
das na BM&FBovespa realizou-se pesquisa descritiva conforme preconiza Vergara (2000). 
Quanto à abordagem adotada, configura-se, segundo Richardson (1999), como quantitativa 
devido ao uso de instrumentos estatísticos nas fases de coleta, tratamento e análise dos da-
dos. A pesquisa configura-se como de caráter documental por se utilizar de demonstrações 
contábeis e o formulário de referência de 2010, 2011 e 2012 das empresas componentes 
da amostra selecionada. Todos os documentos utilizados são divulgados e encontram-se 
publicados no sítio da BM&FBovespa e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

4.1. POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população desta pesquisa compreende todas as companhias de capital aberto listadas na 
BM&FBovespa com exceção daquelas classificadas, conforme a bolsa de valores brasilei-
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ra, no setor “Financeiro e Outros” em virtude de suas características singulares quanto às 
atividades econômicas desenvolvidas, perfazendo um total de 378 empresas.

Para constituição da amostra, foram consideradas as empresas que apresentaram liquidez 
das ações superior a 0,001% nos períodos analisados, assim, obteve-se uma amostra de 
115 empresas. A escolha dessa faixa de corte para definição da amostra se deve ao fato 
de que empresas com baixa liquidez das ações apresentam menor possibilidade de que a 
cotação de suas ações reflitam seu valor de mercado (SILVEIRA, 2002; LANZANA, 2004; 
LEÃO, 2010). Foram desconsideradas ainda 19 empresas que não apresentaram todos os 
dados necessários para a análise, perfazendo um total de 96 companhias que compreen-
dem a amostra final desta pesquisa.

4.2. PROCEDIMENTOS DE COLETA 
E ANÁLISE DOS DADOS
Neste estudo, são empregadas 3 variáveis comumente utilizadas pela literatura para 
avaliar o desempenho das companhias, ROA, ROE e Q de Tobin. Para a estrutura de 
auditoria, foram utilizadas 5 variáveis relacionadas ao comitê de auditoria (existência 
do comitê, independência, expertise, reuniões e tamanho) e 4 variáveis relacionadas a 
auditoria independente (reputação, honorários, relatório e independência). As variáveis 
são detalhadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Variáveis de pesquisa

Classifi cação Variáveis Proxys Fonte

Desempenho

Retorno do ativo (ROA)
Lucro líquido

Ativo total
Economática

Retorno do patrimônio
líquido (ROE)

Lucro líquido.

Patrimônio líquido
Economática

Q de Tobin

Valor de mercado.

Valor de reposição dos 
ativos

Economática
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Estrutura de 
auditoria

Presença de comitê de 
auditoria

Variável dummy. Atribui-se 
1 à empresa que possui 
comitê de auditoria e 0 
àquela que não possui.

Formulário de Referência

Independência do comitê de 
auditoria

Nº de membros 
independentes

Nº total de membros do 
comitê

Formulário de Referência

Expertise do comitê de 
auditoria

Variável dummy. Atribui-se 
1 à empresa que possui 

ao menos um membro do 
comitê de auditoria com 

expertise financeira

Formulário de Referência

Reuniões do comitê de 
auditoria

Número de reuniões 
realizadas pelo comitê de 

auditoria no ano
Formulário de Referência

Tamanho do comitê de 
auditoria

Quantidade de membros 
do comitê de auditoria.

Formulário de Referência

Reputação da empresa da 
auditoria independente

Variável dummy. Atribui-se 
1 à empresa cuja auditoria 
independente é Big four e 

0 caso não seja.

Formulário de Referência

Honorários de auditoria

1.

Honorários de auditoria

Receita líquida

Formulário de Referência

Relatório dos auditores 
independentes

Variável dummy. Atribui-
se 1 à empresa cujo 

relatório dos auditores 
independentes não possui 
ressalva e 0 caso possua.

Formulário de Referência

Independência da auditoria 
externa

Remuneração serviços de 
auditoria

Remuneração serviços de 
consultoria

Formulário de Referência

Fonte: Elaborado pelos autores.

A seleção das variáveis para composição da estrutura de auditoria deu-se a partir da análise 
de frequência dos elementos de governança relacionados à auditoria tratados na literatura. 
Assim, compõem a estrutura de auditoria os elementos de governança corporativa relacio-
nados à auditoria tratados com maior ênfase nas pesquisas nacionais e internacionais que 
avaliaram a relação da governança corporativa com o desempenho das empresas. Mesmo 
procedimento foi adotado para seleção das variáveis de desempenho.
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O período considerado para análise compreende os anos de 2010 a 2012. Para seleção do 
período de análise, considerou-se a possível influência da crise financeira de 2008 sobre 
o desempenho das companhias e a adoção das normas internacionais de contabilidade, 
obrigatória a partir do ano de 2010. Outro fato que reforça a escolha do período de análise 
de 2008 e 2009.

Para análise dos dados, foram elaborados dois rankings, um para a estrutura de auditoria 
e outro para o desempenho das companhias. Para o ranking de auditoria, as variáveis 
não categóricas como o número de reuniões e o tamanho do comitê, foram normalizadas 
estabelecendo-se uma escala de proporção. Assumiu-se, para a empresa com maior pon-
tuação em cada variável, o valor 1 (equivalente a 100%) e, a partir desta, estabeleceu-se a 
pontuação proporcional para as demais companhias.

As variáveis foram normalizadas a fim de serem estabelecidas em uma escala comum. A 
partir das variáveis normalizadas, efetuou-se a soma destas de modo que a companhia 
com maior pontuação representa a empresa com maior adoção de elementos de auditoria e 
apresenta, assim, uma melhor estrutura de auditoria, consequentemente a esta é atribuída 
a primeira colocação no ranking.

Para o ranking de desempenho, aplicou-se o modelo de análise multicritério TOPSIS, acrô-
nimo de Technique for Order Preference by Similary to Ideal Solution que permite a intera-
ção de diferentes variáveis para elaboração de um ranking. Nesta pesquisa, as variáveis de 
desempenho denotam a concepção de quanto maior, melhor. De igual modo ao ranking de 
auditoria, as variáveis de desempenho foram normalizadas a fim de serem estabelecidas 
em uma escala comum, evitando a ponderação das variáveis e, por conseguinte, o juízo de 
valor quanto ao estabelecimento de pesos (importância) das variáveis.

Por fim, é estabelecida a correlação de Kendall entre os rankings para verificar a existên-
cia de relação entre a estrutura de auditoria e o desempenho das companhias listadas na 
bolsa de valores brasileira, componentes da amostra desta pesquisa. Como complemento, 
a análise é efetuada a regressão linear para verificar o nível de influência das variáveis de 
auditoria sobre o desempenho das companhias.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção, faz-se a descrição e análise dos resultados. Inicialmente apresenta-se 
na Tabela 1 a estatística descritiva das variáveis de desempenho e de auditoria das 
empresas da amostra.

Tabela 1 – estatística descritiva das variáveis da pesquisa

Variáveis Média Mediana Máximo Mínimo Desvio padrão

ROA 5,303 5,241 24,035 -17,994 6,404

ROE 12,305 12,509 67,379 -102,964 17,829

Q de Tobin 1,299 0,955 6,585 0,238 0,958

Comitê de auditoria 0,497 0,000 1,000 0,000 0,501

Independência do comitê 0,154 0,000 1,000 0,000 0,284
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Expertise do comitê 0,424 0,000 1,000 0,000 0,495

Reuniões do comitê 0,160 0,000 4,000 0,000 0,428

Tamanho do comitê 1,688 0,000 7,000 0,000 1,859

Reputação da auditoria independente 0,944 1,000 1,000 0,000 0,229

Honorários da auditoria independente 1,600 1,583 2,528 1,168 0,134

Relatório dos auditores independentes 0,979 1,000 1,000 0,000 0,143

Independência da auditoria externa 0,855 1,000 1,000 0,000 0,263

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 1 indica que as companhias analisadas possuem heterogeneidade nas variáveis 
de desempenho, de modo que há empresas com alto desempenho em contraponto a em-
presas com baixo desempenho e, até mesmo, desempenho negativo. Quanto as variáveis 
relacionadas à estrutura de auditoria, destaca-se que a maior parte das companhias anali-
sadas não apresenta comitê de auditoria, de modo que se pode inferir que os mecanismos 
internos de auditoria ainda são pouco disseminados entre as empresas pesquisadas.

Conforme a Tabela 1, as variáveis de auditoria independente são mais comuns às compa-
nhias. Em sua maior parte, são auditadas por empresas big four e há baixa dependência 
da auditoria independente (baixos honorários pagos para consultorias, quando comparado 
aos honorários referentes a serviços de auditoria independente). A Tabela 1 evidencia tam-
bém que, para grande parte das companhias analisadas, o relatório emitido pela auditoria 
independente não continha ressalva quanto às demonstrações divulgadas pelas empresas.

Como já aventado neste artigo, o objetivo é verificar a relação da estrutura de auditoria com 
o desempenho de empresas listadas na BM&FBovespa. Para atender a isso, elaborou-se, 
primeiramente, o ranking da estrutura de auditoria das empresas para os anos de 2010 a 
2012. As cinco empresas mais bem colocadas nos anos analisados são dispostas na Tabela 
2 juntamente com suas colocações nos três anos.

Tabela 2 – Ranking da estrutura de auditoria das cinco empresas
melhores colocadas no período analisado

Empresa
Colocação

2010 2011 2012

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. 89ª 13ª 1ª

EMBRAER S.A. 81ª 11ª 2ª

NATURA COSMETICOS S.A. 12ª 12ª 3ª

GAFISA S.A. 4ª 8ª 4ª

LOCALIZA RENT A CAR S.A. 14ª 4ª 5ª

CCR S.A. 5ª 7ª 8ª

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 15ª 1ª 17ª

CIA SIDERURGICA NACIONAL 2ª 2ª 16ª

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 6ª 3ª 24ª
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MARCOPOLO S.A. 7ª 5ª 21ª

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 1ª 42ª 43ª

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. 3ª 66ª 64ª

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados expostos na Tabela 2 apontam para uma inversão nas colocações das em-
presas do ano de 2010 para o ano de 2012. A empresa LPS Brasil – Consultoria de Imóveis 
S.A. destaca-se por assumir a primeira posição em 2012 quando, em 2010, assumia a 
octogésima nona posição. Situação semelhante ocorreu com a empresa Embraer S.A. que 
passou da octogésima primeira posição de 2010 para a segunda posição em 2012. Situa-
ção inversa ocorreu com as empresas ALL América Latina Logística S.A. e Cia Paranaense 
que ocupavam as primeiras posições em 2010 perdendo colocações e ficando na sexagé-
sima quarta posição e quadragésima terceira posição, respectivamente.

As inversões nas colocações no ranking de estrutura de auditoria devem-se, principal-
mente, à presença ou não do comitê de auditoria, ou seja, àquelas que perderam posições 
deixaram de ter comitê de auditoria e aquelas que obtiveram melhores colocações instala-
ram um comitê de auditoria. Para atendimento do objetivo, elaborou-se também o ranking 
de desempenho. As empresas que obtiveram as melhores colocações nos anos de 2010 a 
2012 estão dispostas na Tabela 3.

Tabela 3 – Ranking de desempenho das cinco empresas melhores colocadas no período analisado

Empresa
Colocação

2010 2011 2012

NATURA COSMETICOS S.A. 1ª 1ª 1ª

AES TIETE S.A. 3ª 2ª 2ª

CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV 4ª 3ª 3ª

CCR S.A. 37ª 15ª 4ª

TOTVS S.A. 11ª 6ª 5ª

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. 18ª 4ª 69ª

ODONTOPREV S.A. 2ª 5ª 10ª

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. 5ª 7ª 21ª

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme a Tabela 3, houve uma constância nas primeiras colocações quanto ao desem-
penho das companhias, com exceção da empresa CCR S.A. que ganhou colocações, pas-
sando da trigésima sétima posição em 2010 para décima quinta em 2011 e para a quarta 
posição em 2012. Destaque também para a empresa Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo 
S.A. que ganhou colocação em 2011, porém, em 2012 passou a ocupar a sexagésima nona 
colocação. As empresas Natura Cosméticos S.A. AES Tietê S.A. e Cia bebidas das Américas 
– AMBEV mantiveram-se, em todos os anos, nas primeiras colocações.

A partir do comparativo entre as Tabelas 2 e 3, uma primeira análise aponta para a ine-
xistência de relação direta entre a estrutura de auditoria das empresas brasileiras e o seu 
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desempenho, entretanto, para confirmação desses achados preliminares, realizou-se a cor-
relação de Kendall entre os dois rankings elaborados. Os resultados da correlação para os 
anos analisados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Correlação de Kendall entre os Rankings de desempenho e estrutura de auditoria

Correlação
Anos

2010 2011 2012

Coeficiente de Correlação 0,022 -0,014 -0,017

Significância 0,752 0,839 0,810

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 4 confirma a inexistência de correlação forte e significativa entre a estrutura de au-
ditoria e o desempenho das empresas. Esta pesquisa, diferentemente das já realizadas, reúne 
diferentes elementos de auditoria para comporem um ranking e indica que, num conjunto, 
estas variáveis agrupadas podem não influenciar diretamente o desempenho das companhias.

A questão da auditoria é vista na literatura como um conjunto de artefatos que contribuem 
para a qualidade e monitoramento das atitudes e decisão da diretoria (KALBERS; FOGAR-
TY, 1993; KLAPPER; LOVE, 2004; GROVE et al., 2011; AZIM, 2012) bem como para  a 
redução de assimetria de informação e conflitos de agência (JENSEN; MECKLING, 1976). 
Como foco desta pesquisa, verificou-se apenas a relação direta entre esta estrutura e o 
desempenho das companhias, evidenciando que está inexiste dentro do contexto brasi-
leiro, entretanto, é possível que esta exista de forma indireta, por meio da transparência, 
finalidade para a qual a estrutura de auditoria também é válida (KLEIN, 2002; SAUR, 2005; 
MARQUES, 2007; KENT, ROUTLEDGE; STEWART, 2010).

Outro motivo para não se ter evidenciado relação significativa entre a estrutura de audi-
toria e o desempenho das companhias analisadas é o de que, no período adotado para 
análise, em sua maioria, as companhias obtiveram desempenho positivo e, conforme visto 
na literatura (KLEIN, 2002; ALFAROOQUE, 2007; HAAT; RAHMAN; MAHENTHIRAN, 2008; 
KENT, ROUTLEDGE; STEWART, 2010; CHEUNG et al., 2011), os elementos componentes 
da estrutura de auditoria são adotados quando as companhias experimentam desempenho 
não satisfatório visando maior monitoramento das atitudes e decisões da gestão e imple-
mentação de melhores práticas com o objetivo de melhorar o desempenho. Assim, diante 
de um desempenho satisfatório, as companhias não estariam motivadas a adotar maiores 
elementos de auditoria. Esses argumentos podem justificar também as inversões das co-
locações das companhias evidenciadas na Tabela 2.

Quanto à relação da estrutura de auditoria, apesar de esta pesquisa apontar a inexistência 
de sua relação com o desempenho das companhias, buscou-se verificar se alguns dos 
elementos de auditoria possuem influência no desempenho das companhias brasileiras por 
meio da regressão linear. Ao realizar o teste, a variável “Presença de Comitê de auditoria” 
apresentou valor VIF de 9,900 que, conforme Fávero et al. (2009), pode gerar problemas de 
multicolinearidade, assim, essa variável foi eliminada do modelo e testada individualmente 
por meio de correlação linear. O resultado da correlação indicou não haver relação entre 
a presença de comitê de auditoria e o desempenho das companhias analisadas. Para as 
demais variáveis os resultados da regressão são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Regressão das variáveis de auditoria com o ranking de desempenho

Variáveis Beta t p-value VIF

Constante -3,775 0,000

Independência do comitê 0,048 0,768 0,443 1,344

Expertise do comitê 0,131 1,342 0,181 3,234

Reuniões do comitê -0,014 -0,242 0,809 1,191

Tamanho do comitê -0,118 -1,248 0,213 3,019

Reputação da auditoria independente 0,242 3,934 0,000 1,289

Honorários da auditoria independente 0,430 7,033 0,000 1,270

Relatório dos auditores independentes 0,101 1,685 0,093 1,226

Independência da auditoria externa 0,071 1,284 0,200 1,028

p-value = 0,000

Estatística F = 4,904

R² = 0,180

Durbin-Watson = 1,700

Fonte: Dados da pesquisa.

O teste de regressão apresentou-se significativo e com poder explicativo de 18% da 
variação do desempenho das companhias analisadas. A estatística F inferior a 5 indi-
ca não haver problema de multicolinearidade entre as variáveis independentes. O teste 
Durbin-Watson próximo a 2 (1,700) indica também a inexistência de problemas de alta 
correlação entre os resíduos.

Apesar de a Tabela 4 apontar para a inexistência de relação forte e significativa entre a 
estrutura de auditoria e o desempenho das companhias, conforme a Tabela 5, as variá-
veis “Reputação da auditoria independente” e os “Honorários da auditoria independente” 
apresentaram-se significativas ao nível de 1% e com influência positiva no desempenho 
de 24,2% e 43% respectivamente. Ainda, a variável Relatório dos auditores independentes 
apresentou-se significativa ao nível de 10%.

Quanto a reputação da auditoria independente, vista nesta pesquisa pelas empresas big 
fours de auditoria, corroboram com os achados de Alfarooque (2007) e Cheung et al. 
(2011). O motivo desta influência positiva pode ser relacionado à implementação de me-
lhores rotinas e sistemas de informação para apoio da gestão motivados pela influência da 
empresa de auditoria, que podem contribuir para maximização do desempenho da compa-
nhia (COLLIN et at. 2013) e a maior capacidade de monitoramento das atitudes da gestão 
(LAMEIRA, 2007).

Os resultados trazidos na Tabela 5 sobre a influência dos honorários de auditoria indepen-
dente sobre o desempenho confirmam os argumentos de Haat, Rahman e Mahenthiran 
(2008) e Bauer, Eichholtz e Kok (2010) de que menores honorários estão associados a 
maiores desempenhos. A teoria aponta para dois momentos quanto ao desempenho e 
a auditoria. Quando as empresas enfrentam baixos desempenhos tendem a despender 
maiores recursos à auditoria externa para correção e maior monitoramento das decisões 
a fim de a companhia obter melhor desempenho (HAAT; RAHMAN; MAHENTHIRAN, 2008; 
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BAUER; EICHHOLTZ; KOK, 2010). Num segundo momento, ao atingir um desempenho 
satisfatório, a presença da auditoria deixa de ser necessária de forma mais enfática e, por 
conseguinte, a um menor dispêndio de recursos destinados a auditoria externa (HAAT; 
RAHMAN; MAHENTHIRAN, 2008; BAUER; EICHHOLTZ; KOK, 2010). Os resultados desta 
pesquisa reforçam tais argumentos.

De modo geral, o presente estudo indica que apenas as variáveis Reputação da auditoria 
independente e os honorários da auditoria independente impactam de forma positiva e 
significativa sobre o desempenho da companhia, entretanto, dentro de um conjunto de 
elementos de auditoria, a estrutura de auditoria não possui relação direta significativa com 
o desempenho das companhias brasileiras.

6. CONCLUSÃO
Esta pesquisa objetivou verificar a relação da estrutura de auditoria com o desempenho de 
empresas listadas na BM&FBovespa. Para tanto, procedeu-se a uma pesquisa descritiva 
e com abordagem quantitativa em uma amostra de 96 companhias nos anos de 2010 a 
2012. Para análise dos resultados, os procedimentos metodológicos adotados compre-
enderam a elaboração de um ranking das companhias a partir da estrutura de auditoria 
adotada pelas empresas e um ranking de desempenho por meio da técnica estatística 
TOPSIS. A relação entre os rankings foi efetuada com a correlação de Kendall. Por fim, 
verificou-se quais os elementos de auditoria apresentavam relação com o desempenho 
das companhias analisadas.

Houve uma inversão nas posições das companhias no ranking de auditoria. As empresas 
que ocupavam as primeiras colocações nos anos de 2010 perderam substanciais posições 
nos anos seguintes. Em contraponto, as companhias que ocupavam baixas colocações em 
2010 ganharam posições nos anos de 2011 e 2012, ocupando, em alguns casos, as primei-
ras colocações em 2012. Para o ranking de desempenho, os resultados evidenciaram uma 
constância nas posições ocupadas pelas companhias nos anos analisados.

Os resultados preliminares indicaram a inexistência de relação significativa entre a estrutu-
ra de auditoria com o desempenho das empresas brasileiras. Esse resultado foi confirmado 
por meio da correlação de Kendall e pode ser explicado em virtude de a maioria das com-
panhias analisadas apresentarem desempenho positivo no período analisado e, conforme 
a literatura, os elementos componentes da estrutura de auditoria são adotados quando as 
companhias obtém desempenho não satisfatório visando maior monitoramento das atitu-
des e decisões da gestão e implementação de melhores práticas com o objetivo de melho-
rar o desempenho (KLEIN, 2002; ALFAROOQUE, 2007; HAAT; RAHMAN; MAHENTHIRAN, 
2008; KENT, ROUTLEDGE; STEWART, 2010; CHEUNG et al., 2011).

Os resultados da regressão linear mostram que as variáveis relacionadas ao comitê de au-
ditoria não possuem relação com o desempenho das companhias analisadas. As variáveis 
Reputação da auditoria independente e Honorários da auditoria independente se mostra-
ram significativas ao nível de 1% indicando que empresas auditadas por uma empresa de 
auditoria big four e com baixos honorários pagos a auditoria (em relação à receita líquida 
da companhia) obtiveram melhor desempenho.
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Em razão dos resultados obtidos, pode-se concluir que não há relação entre a estrutura de 
auditoria e o desempenho das companhias analisadas. Tal relação é verificada apenas para 
as variáveis Reputação da auditoria independente e Honorários da auditoria independente.

Este trabalho possui como limitação a utilização de uma amostra não probabilística que 
não permite a generalização dos resultados para todas as companhias listadas na bolsa de 
valores brasileira. Assim, recomenda-se, para pesquisas futuras, a replicação deste estudo 
em outra amostra para comparação dos resultados. Recomenda-se também a verificação 
de uma possível relação indireta da estrutura de auditoria com o desempenho por meio 
da transparência, que não foi analisada nesta pesquisa e estudos anteriores indicam esta 
possível relação.
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RESUMO: A partir do início da revolução industrial, e particularmente no século XX, destaca-se 
o processo de crescimento acelerado da população humana e da economia global como um 
todo gerando efeitos muitas vezes adversos para a biosfera do planeta. A mineração é a fonte 
natural de toda a matéria prima que alimenta esse processo de crescimento. O desenvolvimento 
sustentável pressupõe o desenvolvimento de atividades antrópicas desde que os impactos ao 
meio físico sejam transitórios e localizados, que sejam dispostos instrumentos de proteção e de 
reabilitação do ambiente degradado e que os benefícios sócio-econômicos sejam permanentes. 
Nesse sentido, nas últimas décadas o setor mineral tem trabalhado intensamente para conso-
lidar a inclusão da mineração no cenário do desenvolvimento sustentável. Assim, a reabilitação 
ambiental se tornou um elemento chave e objeto de preocupação e de ações efetivas em todo o 
processo de mineração desde a fase de prospecção mineral até a fase de fechamento da mina, 
passando pelas fases de lavra e tratamento dos minérios. Os aspectos fundamentais desse de-
safio histórico são aqui debatidos. 

Palavras - Chave: Mineração. Gestão Ambiental. Sustentabilidade.

INSERTION OF MINING IN THE FRAMEWORK 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ABSTRACT: The process of rapid growth of the human population and global economy as a whole 
has accelerated since the industrial revolution and particularly in the twentieth century generating 
effects frequently adverse in the planet’s biosphere. Mining is the natural source of all these raw 
material that supply this process of growing. Sustainable development presumes the development 
of anthropic activities as long as the impacts on the physical environment are temporary and local. 
A mechanism for protection and rehabilitation of degraded environment must be established and 
socio-economic benefits must be imperative. Thus, environmental rehabilitation became a key ele-
ment and subject of control and effective actions during mining process from mineral exploration 
phase through mine closure. The main aspects of this historic challenge are discussed in this paper. 

KEYWORDS: Mining. Environmental management. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Como consequência do crescimento populacional vertiginoso e da industrialização, acele-
rou-se a agressão ao meio ambiente. Isso tem sido justificado pelo aumento do crescimento 
econômico e da globalização da economia o que levaria a melhoria do bem estar da socie-
dade mundial como um todo. Esse princípio carrega em si, porém, um vício de origem, pois 
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pressupõe o crescimento contínuo do consumo. O capital financeiro, o dinheiro, deve circu-
lar. Tudo que se produz deve ser consumido rapidamente. Em sua essência, o consumismo 
provoca desperdício de matérias-primas e de energia, ou seja, de recursos minerais.

Considerando o consumismo e que os recursos minerais são bens não renováveis, tem 
havido, nas décadas recentes, muita discussão sobre o futuro da mineração.  Uma série 
de pesquisas tem sido conduzida e diversos relatórios têm sido redigidos evidenciando a 
agressão do homem à biosfera e, consequentemente, à sua própria vida; de tal forma que, 
pressupõem os mais alarmistas, em pouco tempo, esses danos poderão ser irreversíveis. 
Esse processo de degradação da natureza possui, entretanto, raízes mais profundas, que 
podem ser relacionadas ao modo como o ser humano se apropria da natureza. Pressupõe-
-se que o comportamento humano seja sempre pautado por princípios éticos com respeito 
à dignidade humana e a sustentabilidade ambiental e que atue segundo uma concepção 
ecológica universal.

Ao vislumbre da ameaça de extinção da raça humana e mesmo de toda a vida no planeta 
desencadeou-se uma crise complexa, multidimensional, que afeta todos os aspectos de 
nossa vida, tais como a saúde, a qualidade do meio ambiente, as relações sociais, a econo-
mia, a tecnologia e a política. Esse momento é definido por Capra (1982) como: “[...] uma 
crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais”.

Contrapondo-se às visões mais alarmistas, há uma concepção que parte do ponto de vista 
sistêmico, em que as únicas soluções viáveis são as que trazem fundamentos sustentáveis. 
Passou-se então da ênfase nas partes para uma visão global e sistêmica. A ciência cartesia-
na acreditava que o comportamento do todo podia ser analisado a partir de suas partes, já a 
ciência sistêmica entende que os sistemas vivos são relações interconexas, que só podem 
ser entendidas dentro do contexto do todo maior (CAPRA, 1996).

A qualidade de vida humana passa a estar diretamente associada ao desenvolvimento sus-
tentável, e sob o enfoque qualitativo, surge o termo ecodesenvolvimento que obedece a 
três preceitos fundamentais: a igualdade social, a prudência ecológica e a eficácia econô-
mica (SACHS, 1992).

Segundo Barbier (1987), Cowell et al. (1997) e Cowell et al. (1999) o objetivo do desenvol-
vimento sustentável é maximizar o alcance dos objetivos dos sistemas ambientais, econô-
micos e sociais interligados através de um processo adaptativo de troca . Nesse contexto, o 
termo desenvolvimento sustentável é usado para descrever a movimentação em direção a 
uma sociedade sustentável, correspondente à área de interseção entre estes três sistemas 
como representado na Figura 1. 
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Fig. 1 - O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser interpretado através de um processo de intera-
ção sistêmica da sociedade com os sistemas econômicos e com o meio ambiente.
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A partir da Fig.1 e do conceito de ecodesenvolvimento pelo menos duas consequências 
(contrastantes entre si) podem ser retiradas ao se tentar adaptar o conceito de desenvolvi-
mento sustentável à mineração sustentável:

Primeira: A extração contínua de recursos minerais não renováveis e mesmo a sua expan-
são é parte necessária das atividades de desenvolvimento sustentável.

Segunda: A característica fundamental do desenvolvimento sustentável pressupõe a redu-
ção ou mesmo eliminação da extração de recursos minerais.

Os minerais são parte essencial do mundo desenvolvido e estão presentes na vida do 
homem desde a Idade da Pedra ou era Paleolítica sabendo-se que o emprego dos metais 
como ouro e cobre nativos remontam a cerca de 18.000 a.C. (CURI, 2017). A demanda por 
matérias-primas minerais foi sempre crescente, passo a passo com o crescimento popu-
lacional e econômico da humanidade. Os bens minerais - metais, combustíveis, minerais 
industriais e materiais de emprego da construção civil – são utilizados pela agricultura, in-
dústria química, no tratamento da água, na geração de energia elétrica, nas comunicações, 
na informática, na tecnologia de ponta e na indústria do bem estar, como um todo.  

O setor mineral, em decorrência dos riscos inerentes ao seu processo produtivo e asso-
ciados ao meio físico – solo, água e ar – é constantemente mal avaliado e visto como não 
sustentável pela sociedade em geral. Na realidade, os impactos decorrentes de uma lavra 



62

Ano 6, nº 2, fev./jul.2017 - ISSN 2236-8760

de minas mal conduzida podem, sim, ser severos e englobam a mudança da topografia ori-
ginal, o assoreamento e poluição dos rios, o desmatamento, a geração de grandes volumes 
de resíduos decorrentes da atividade como estéreis das minas e rejeitos das instalações de 
tratamento de minérios, a emissão de poeiras e ruídos e muitos outros impactos. 

Considerando a definição mais tradicional de sustentabilidade proposta pela Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em relatório intitulado Nosso Futuro Co-
mum, também conhecido por Relatório Brundtland, o desenvolvimento da atividade mine-
ral somente seria sustentável se efetuasse a mineração a taxas de exploração compatíveis 
com a manutenção da base original de recursos minerais, sem desperdícios, garantindo, 
assim, a perpetuidade de sua utilização.

Essa visão simplista, no entanto, deixa de considerar fatores como os avanços tecnológi-
cos em lavra e beneficiamento, as várias formas de redução de consumo e a reciclagem de 
matérias-primas minerais. Para a mineração se adequar ao conceito clássico de sustentabi-
lidade, ela precisa ser, necessariamente, avaliada sob um enfoque muito mais ampliado que 
inclua o vetor social e o vetor econômico, ambos estritamente vinculados ao vetor ecológico. 

Assim, o grande desafio a ser enfrentado é aquele em que se partindo da definição geral 
de ecodesenvolvimento proposta na Fig.1, formule-se um conceito específico de susten-
tabilidade aplicável ao setor mineral. O conceito de mineração sustentável precisa incluir 
necessariamente aspectos socioeconômicos, tais como: a criação de empregos, circulação 
de riquezas, incremento do comércio e serviços, fortalecimento do setor público através da 
arrecadação de impostos, dentre outros fatores.

Portanto, o crescimento econômico inclui e pressupõe o desenvolvimento e ampliação da 
atividade mineraria com vistas ao atendimento das necessidades do homem, e deve estar 
intimamente associado aos cuidados com o meio ambiente. Assim, como a humanidade 
não pode prescindir dos minerais e metais, procura meios de satisfazer suas necessidades 
sem agredir o meio ambiente, ou reduzindo ao nível mínimo estas agressões. Um sistema 
adequado de gestão ambiental na mineração é um desses meios e contribui para que a 
atividade seja conduzida em sintonia com o paradigma do desenvolvimento sustentável.

2. INSERÇÃO DA VARIÁVEL 
AMBIENTAL NA MINERAÇÃO

Segundo Curi (1995), embora pareça ser um tema contemporâneo, o debate referente 
à problemática ambiental na mineração não representa um acontecimento novo e nem 
tão pouco está ligado somente ao desenvolvimento econômico industrial mais recente. 
Os escritores de Roma e da Grécia antiga já comentavam sobre a erosão dos solos e a 
extinção das florestas para a retirada de materiais de construção de seus monumentos e 
alguns aspectos ambientais já eram abordados na remota era do Confucionismo na China. 
No ano de 1257, a Rainha Eleanor da Inglaterra já alertava sobre os problemas ambientais 
nas imediações da hoje cidade de Nottingham. No ano de 1307, o Rei Eduardo I através 
de uma proclamação real tornou pública a primeira legislação ambiental de que se tem 
conhecimento, na cidade de Londres, com o objetivo de controlar a queima de carvão para 
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propósitos individuais e domésticos. No ano de 1556, Georgius Agrícola (1950) publica o 
livro De Re Mettallica no qual textualmente se lê o seguinte: - “forte argumento dos maledi-
centes é que os campos são devastados pelas atividades de mineração” [...] as árvores são 
cortadas, devido à necessidade de madeira para tirantes, máquinas e fundição de metais. 
E quando as árvores e bosques são derrubados, os pássaros e animais são exterminados, 
muitos dos quais fornecendo um agradável alimento para o homem. Depois que o minério 
é lavado, a água usada polui os rios, matando e afastando os peixes para outros locais 
[...] então ele cita [...] é claro para todos que é maior o detrimento que a mineração causa 
no meio ambiente que o valor do metal produzido”. Na Europa medieval, São Francisco 
de Assis já pregava um maior respeito pela natureza, e na primeira metade do século 
XVII, Francis Bacon escreveu a máxima: “Não podemos comandar a natureza exceto se 
a obedecermos” (tradução do latim. Essays, Everyman edn, 1939. London: Dent & Sons, 
citado por Barrow, 1994). A partir da segunda metade do século XVIII, houve na Europa o 
aumento da industrialização e das taxas de natalidade. Entretanto, era sempre possível a 
emigração para as Américas ou várias outras colônias e, crescentemente, a produção era 
oriunda de tais terras, particularmente em direção ao Reino Unido. No final do século XVIII 
Benjamin Franklin sentenciou que “ao tentarmos reparar o Esquema da Providência, e in-
terferir na direção do mundo, precisamos ter muita prudência para não provocarmos mais 
malefícios do que benefícios” (SILVERMAN, 1986 apud BARROW,1994).

No final do século XVIII / início do século XIX, começava a se tornar aparente o fim do 
colonialismo e algumas teorias sobre a escassez de recursos começaram a aparecer. Entre 
1798 e 1803, Thomas Malthus publicou seus “Ensaios Sobre os Princípios da População” 
baseando-se no inter-relacionamento entre a população e os recursos. Malthus efetiva-
mente sugeria que a humanidade não poderia mudar a natureza e nem aumentar a dispo-
nibilidade da maioria dos recursos necessários à sobrevivência das espécies em função do 
aumento desproporcional da população. Segundo tal teoria, pouco poderia ser feito para 
conter a deterioração da qualidade de vida ou o aumento da pobreza. Na segunda metade 
do século XIX, diversos poetas românticos expressaram seu interesse pelo meio ambiente, 
essencialmente considerarando o “homem industrial” como um corruptor da natureza. 
Os reformistas da Inglaterra Vitoriana, da Europa em geral e dos Estados Unidos também 
alertavam para o declínio da saúde pública e da moral como uma consequência da indus-
trialização e da urbanização na altura ainda incipientes. Alguns ambientalistas afirmam que 
o livro “O homem e a natureza”, de 1864 do americano Marsh, marca o início da discussão 
sobre o meio ambiente na era moderna.  

Entretanto, o que se observa na prática é que entre 1860 e 1930 os aspectos relacionados 
ao meio ambiente foram praticamente esquecidos em função das teorias ambientais de-
terminísticas. Uma atitude paternalista, em relação ao desenvolvimento, floresceu no perí-
odo de 1860 a 1940 prosperando a crença de que os ocidentais sabiam muito bem como 
resolver seus problemas econômicos, sociais e ambientais e que deviam comandar, antes 
que aprender, as outras civilizações. A partir dos anos 50, e particularmente no início dos 
anos 70, instalou- se a preocupação de uma “crise ambiental” iminente. Dotados de “fervor 
messiânico”, a muitos dos ativistas dos movimentos ambientais/ ecológicos das décadas 
de 60 e 70 foram dados títulos depreciativos pelos políticos e pela imprensa: - Profetas do 
Juízo Final, Os Novos Malthusianos, Cavaleiros do Apocalipse, entre muitos outros.

O lançamento pela UNESCO, em 71, do programa (MAB) “Man and Biosphere Programme” 
contribuiu, decisivamente, para a expansão da visão sobre o ambiente ecológico mundial 
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como um todo e para a interação do homem com a natureza. As conferências das Nações 
Unidas para o meio ambiente de Fornex (72) e de Estocolmo (73) foram muito importantes 
por proporcionar a conjugação de esforços de vários países em relação à problemática am-
biental. O programa das Nações Unidas para o meio ambiente (UNEP) foi estabelecido, mas 
as motivações ecológicas tiveram um decréscimo no período de 75 a 87 principalmente 
devido à diminuição dos fundos reservados para tal efeito, nos países mais industrializa-
dos, em função da crise do petróleo de 73/74. 

No final dos anos 80, a Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento foi concla-
mada a formular uma agenda global para o meio ambiente. Tal publicação, o denominado 
“Brundtland Report”, provocou uma mudança radical no sentido de se adotar uma atitude 
mais pragmática em relação ao meio ambiente e o desenvolvimento. Passados alguns 
anos dessa publicação, houve um interesse renovado, e nos anos seguintes as questões 
relacionadas ao meio ambiente alcançaram um nível de discussão jamais visto em toda a 
história, como ocorreu na ECO 92 realizada no Rio de Janeiro. A partir das discussões da 
ECO 92 foi formulada a AGENDA 21.

Dez anos após a Rio 92 foi realizada pela ONU em Joanesburgo, África do Sul a Rio +10. 
Foram revisadas as metas debatidas na Rio 92 e focou-se em áreas carentes, como a po-
breza, miséria e saúde, para agir com um plano de ação global, com intuito de conciliar 
o desenvolvimento social e a preservação ambiental para as futuras gerações. Houve um 
aumento significante da participação da sociedade civil nos debates em relação com a Rio 
92 defendendo-se interesses como, projetos de energia limpa, universalização do sane-
amento básico e transportes em grandes cidades. A Rio+20 foi realizada 20 anos após a 
Conferência Rio 92 no Rio de Janeiro e contribuiu para definir a agenda sustentável para as 
próximas décadas. Essa Conferência teve como objetivo principal renovar o compromisso 
político com o desenvolvimento sustentável, através da reavaliação do progresso. Teve 
dois temas principais: economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. As 
ações foram divididas em 9 dimensões:

1 – Gestão das emissões de gases de efeito estufa;

2 – Recursos hídricos;

3 – Resíduos sólidos;

4 – Energia;

5 – Transporte;

6 – Construções sustentáveis;

7 – Compras públicas sustentáveis;

8 – Turismo sustentável;

9 – Alimentos sustentáveis.

Essas conferências foram importantes para a preservação do meio ambiente e por pro-
porcionar às futuras gerações qualidade de vida e bem-estar, além de mecanismos tec-
nológicos e sustentáveis para o uso dos recursos naturais. Dentre as diversas atividades 



65

do homem na Terra vale ressaltar que o setor minerário tem grande relevância no ponto 
de vista ambiental e o Brasil é um país que se destaca mundialmente nessa atividade por 
conter em seu território ricas e volumosas jazidas de minério. 

Como se percebe, os impactos ambientais da mineração são mencionados na literatura há 
pelo menos quatro séculos. A partir da revolução industrial no final do século XVIII, houve 
um aumento acelerado da população e do consumo de matérias primas como um todo. 
Para exemplificar, apresenta-se a Tabela 1 em que destaca-se a relação entre o crescimen-
to populacional mundial  (em milhões de pessoas) e o consumo dos metais básicos (em 
milhões de toneladas).  Na Tabela 1, o valor entre parênteses representa o fator de cresci-
mento no ano correspondente em relação ao período anterior.

Tabela 1 - Evolução do crescimento populacional mundial e do consumo de
metais básicos a partir da revolução industrial

Ano (*) 1870 1970 1983 2000

População (M) 1.200 (1) 3.600 (3) 4.700 (4) 6.300 (5)

Ferro e aço (Mt) 21 (1) 595 (28) 664 (31) 950 (42)

Cobre (Mt) 105 (1) 6.420 (62) 9.115 (87) 14.500 (128)

Chumbo (Mt) 286 (1) 3.410 (12) 5.285(18) 12.000 (39)

Zinco  (Mt) 177 (1) 5.465 (31) 6355 (36) 12.000 (64)

Alumínio (Mt) 1 (1) 10.300 15.500 50.000

Molibdênio (Mt) - 72 77 170

(*) Legenda: (M) Milhões; (Mt) Milhões de toneladas
Fonte: CARCEDO, F. et al., 1989

Em consequência da evolução tecnológica da humanidade e consequente crescimento ver-
tiginoso da produção e uso de matérias primas minerais (Vide Tabela 1), a mineração, sen-
do apenas uma entre tantas outras atividades que podem causar danos ao meio ambiente, 
é frequentemente a atividade mais penalizada e fortemente associada pela opinião pública 
à degradação ambiental; mesmo não ostentando um passivo ambiental assim tão signifi-
cativo quanto outras atividades produtivas. Atividades como a agricultura e a pecuária, que 
podem ser muito mais danosas ao meio ambiente do que a mineração, não são identifica-
das como tal pelo cidadão leigo.  Essa rejeição à atividade mineradora por grande parte da 
opinião pública em geral, associada à magnitude dos impactos ambientais causados pela 
atividade na escala em que vem sendo praticada, resultam em fortes pressões por parte da 
sociedade organizada. Chegou-se assim ao ponto em que, no Brasil, a mineração é a ativi-
dade econômica mais controlada pela legislação ambiental e a única citada nominalmente 
em vários dispositivos de proteção do meio ambiente presente na Constituição Federal 
(HERMANS, 2002). 

Quanto ao setor mineral, é pertinente esclarecer sobre dois aspectos que lhe são peculia-
res: o fato de estar orientado para o aproveitamento de um bem exaurível, cujos processos 
de explotação e comercialização não se constituem, a priori, em atividades sustentáveis, e 
por outro lado, a impressão vigente no meio leigo de que sua atuação resulta em prejuízo 
duradouro aos recursos ambientais.
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Essas características particulares à mineração, contudo, já não devem mais ser generali-
zadas, pois já há vários anos a indústria mineral procura incorporar conhecimentos que 
assegurem convergência a processos técnicos e economicamente rentáveis, seguindo as 
melhores práticas de proteção ambiental.

A inserção da mineração no âmbito da sustentabilidade do desenvolvimento encontra am-
paro na definição de caráter utilitário desenvolvimentista, ao admitir atividades antrópicas 
que causam impactos ao meio físico, sem, todavia, abrir mão das ações de proteção e 
recuperação do meio ambiente degradado (BORGES, 2001). 

Respeitados esses princípios, a mineração deve consolidar-se e crescer com base no apro-
veitamento racional dos bens minerais, buscando sempre o equilíbrio sistemático entre o 
homem, o recurso e o território. Podemos, então, afirmar que o desenvolvimento sustentá-
vel pode fornecer o fundamento para a estrutura de políticas que assegurem que os mine-
rais e metais sejam produzidos, usados, reutilizados, reciclados e descartados de uma for-
ma que respeite as necessidades econômicas, sociais e ambientais de toda a comunidade.

A Política Mineral Brasileira tem buscado construir um processo de disseminação de infor-
mações que consolidem a mineração no contexto do desenvolvimento sustentável, além 
do incentivo a práticas capazes de gerar ou induzir benefícios compatíveis com a conser-
vação de um meio ambiente. Com esse enfoque, todas as atividades relacionadas à mine-
ração, da pesquisa à lavra, devem prever os riscos e a proteção dos impactos ambientais; 
o monitoramento e a recuperação das áreas degradadas, de forma progressiva e contínua; 
o compartilhamento de benefícios econômicos com a sociedade, em especial as comuni-
dades locais; o uso futuro da área minerada; a máxima integração do projeto mineiro com 
o desenvolvimento das comunidades vizinhas.

3. A INSERÇÃO DA VARIÁVEL 
AMBIENTAL NAS EMPRESAS 
DE MINERAÇÃO

É consensual a observação de que a questão ambiental tem se tornado um tema impres-
cindível na agenda de qualquer empresa, pois, cada vez mais, vem merecendo destaque no 
cenário empresarial, impelindo as empresas a incorporá-la.

A maneira como o setor produtivo vem incorporando a questão ambiental é fruto da com-
plexa evolução da abordagem das relações entre meio ambiente e desenvolvimento basea-
do no crescimento econômico e consumo sem limites dos recursos naturais.

Nos anos 60, marcados por uma visão fragmentada, as questões ambientais incidiam em 
aspectos relacionados à saúde humana, condições de trabalho, o controle da água potável, 
preservação da flora e fauna; o segundo momento, dos anos 70 a 80, com o enfretamento 
de desafios mais amplos passou-se a abordar poluição ambiental, crescimento desordena-
do das cidades, culminando com a visão holística do meio ambiente e o terceiro momento, 
a partir dos anos 90, caracterizou-se pelo paradigma do desenvolvimento sustentável.



67

A evolução das políticas empresariais para o meio ambiente está centrada, desde os anos 
90, na criação e execução de sistemas de gestão ambiental que possibilitem o controle dos 
impactos gerados pelas atividades econômicas, no sentido de sua prevenção (MOREIRA, 
2002). Assim, o comportamento adotado pelas empresas de mineração no trato das ques-
tões ambientais vem sendo caracterizado por ações voluntárias e preventivas, com uma 
postura de atitude pró-ativa.

O primeiro compromisso de uma empresa é com a garantia de sua própria continuidade 
e expansão e para com os seus clientes, usuários, acionistas e colaboradores. De outra 
maneira não se constituiria em um empreendimento sustentável. Nesse sentido, a sua 
condição de permanência depende menos da jazida que explora, finita por definição, do que 
seu relacionamento equilibrado com o ambiente humano e natural que o cerca.

A incorporação do meio ambiente nas estratégias empresariais, por meio de adoção de 
sistemas de gestão ambiental, consoante normas internacionais, é uma forma de se es-
tabelecerem as bases de um modelo de concorrência entre empresas, impedindo que as 
questões ambientais funcionem como barreiras não tarifárias, garantindo que haja a com-
petitividade (MOREIRA, 2002).

A indústria extrativa mineral vem adotando o tratamento da questão ambiental como uma 
nova estratégia de negócio que não visa somente o cumprimento da legislação, mas a nova 
ordem de demandas nessa área, a qual inclui a melhoria da imagem e aumento de oportu-
nidades do negócio.

Devido à necessidade de uma abordagem permanente, coordenada, e a criação de nor-
mas e diretrizes que servissem de base para a política ambiental, surgiu a norma BS 
7750, que serviu de base para o desenvolvimento da série ISO 14000. Estabelecida em 
1946 como uma confederação internacional de órgãos de normalização, a ISO – Inter-
national Organization for Standardization – é uma organização não-governamental que 
tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, como um de seus membros 
fundadores (LEMOS, 2007).

Em março de 1993, a ISO estabeleceu o Comitê Técnico de Gestão Ambiental, ISO/TC207, 
para desenvolver uma série de normas internacionais de gestão ambiental, a exemplo do 
que já vinha sendo feito pelo ISO/TC 196, com a série ISO 9000 de Gestão de Qualidade. A 
série, que recebeu o nome de ISO 14000, refere-se a vários aspectos, como sistemas de 
gestão ambiental, auditorias ambientais, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho 
ambiental, avaliação do ciclo de vida e terminologia. 

Em 1996, foram aprovadas e publicadas as Normas ISO 14001, Sistemas de Gestão Am-
biental – Especificação e Diretrizes para Uso e ISO 14004, Sistemas de Gestão Ambiental 
– Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio. A ABNT publicou, tam-
bém em 1996, a tradução das normas de sistemas de gestão ambiental, que são as NBR 
ISO 14001 e NBR ISO 14004 (LEMOS, 2007).

A Norma ISO 14001 é, por enquanto, a única da Série ISO 14000 que pode ser certificada 
por uma terceira parte, isto é, uma entidade especializada e independente, reconhecida em 
um organismo autorizado de credenciamento que no Brasil, é o INMETRO. A partir de 1998  
foram propostas, por acordo entre diversos países, as normas ambientais internacionais 
da série ISO 14000. 
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A primeira empresa de mineração e metalurgia a receber, em 1997, o certificado ISO 14001 
para um Sistema de Gestão Ambiental no Brasil foi a Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração – CBMM, localizada em Araxá (MG). A certificação ABS Quality Evaluations se 
aplica a todos os processos de produção da CBMM, incluídas as atividades de mineração, 
as unidades de produção de nióbio, padrão ferro e vacuum grade, e a produção de ligas de 
óxido de nióbio, metal nióbio, níquel-nióbio e nióbio-zircônio.

Em junho de 2006, atingimos a expressiva marca dos 2500 certificados ISO 14001, isso 
porque as grandes empresas estão “sugerindo” a seus fornecedores que também se certi-
fiquem. As empresas que são certificadas com a Norma ISO 14001 melhoram seus desem-
penhos ambientais e ficam mais competitivas, pois reduzem o consumo de água, energia e 
matérias-primas, passando a produzir menos efluentes para serem tratados (LEMOS, 2007). 

Para obter a certificação ISO 14001, uma empresa deve definir a sua Política Ambiental, 
implantar um Sistema de Gestão Ambiental, cumprir a legislação ambiental aplicável (ao 
país e àquela localidade), e assumir um compromisso com a melhoria contínua de seu 
desempenho ambiental.

A imagem da empresa associada à preservação do meio ambiente tornou-se uma neces-
sidade devido ao grau de exigência do mercado estar crescendo em relação à aceitação de 
produtos ambientalmente corretos e as restrições impostas às empresas poluidoras. Nesse 
sentido, uma empresa certificada ISO 14001 possui diversas vantagens competitivas uma 
vez que são mais valorizadas e confiáveis para investimentos, possuem maior facilidade de 
acesso a novos mercados e menor risco de sansões do poder público. 

Hoje, todas as grandes empresas mineradoras têm buscado reduzir os impactos ao meio 
ambiente através de grandes investimentos para a melhoria da qualidade do ar, da qua-
lidade da água, para aperfeiçoamento da gestão de resíduos, replantio e recuperação de 
áreas degradadas. 

O plano de recuperação de áreas degradadas tornou-se obrigatório para empreendimentos 
que se destinam à exploração de recursos minerais através do Decreto nº 97. 632 de 10 
de abril de 1989 e tem por objetivo o retorno do local degradado a uma forma de utilização 
que vise à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente.

Os processos de reabilitação das áreas afetadas pelas atividades de mineração são gra-
duais e devem estar inseridos no planejamento das minas desde sua fase de concepção 
até após o fechamento da mina quando as relações entre os diversos componentes do 
meio ambiente devem estar em equilíbrio.  Em curto prazo, estes planos devem prever a 
recomposição topográfica, controle da erosão, re-vegetação, recuperação dos níveis de 
fertilidade do solo, minimização do impacto sobre a paisagem e controle da disposição de 
estéreis e rejeitos; em médio prazo, surgimento do processo de sucessão vegetal, rees-
truturação das propriedades físico-químicas do solo, reaparecimento da fauna e em longo 
prazo, auto-sustentação do processo de recuperação, inter-relacionamento dinâmico entre 
solo, animal e planta.

A área minerada poderá ainda apresentar um uso futuro em função de sua aptidão como, 
por exemplo, utilização para fins de ocupação urbana, agrícola, recreativa ou mesmo, uso 
misto como prevê o projeto da mina de Águas Claras, situada no município de Nova Lima 
(MG), cujas operações de lavra foram encerradas em novembro de 2002.
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Todos esses instrumentos demonstram que apesar da mineração ser uma atividade antró-
pica causadora de impactos ambientais, estes são transitórios e localizados uma vez que 
um bom sistema de gestão ambiental durante o seu período de operação e um plano de 
fechamento de mina bem elaborado podem trazer diversos benefícios ambientais e  sócio-
-econômicos à comunidade do entorno que serão permanentes. 

4. CONCLUSÃO
A constatação da importância da mineração para atender as necessidades humanas e gerar 
conforto, além do fator de desenvolvimento econômico, é inquestionável. Qualidade de 
vida em nossa civilização está intimamente associada à disponibilidade de matérias-primas 
e energia, ambas colocadas à nossa disposição pela mineração. Contudo, por explorar 
recursos naturais não-renováveis, a mineração tem a responsabilidade de liderar as dis-
cussões de como ser sustentável.

Ultimamente, o desenvolvimento sustentável tem sido entendido como aquele que implica 
na utilização racional dos recursos naturais para o bem estar da sociedade sem compro-
meter a  expectativa natural de sobrevivência das gerações futuras. Considerando especi-
ficamente a mineração sob a perspectiva ambiental, os princípios fundamentais da mesma 
que atenderiam aos requisitos do desenvolvimento sustentável seriam os seguintes:

-Aproveitamento integral das materias primas;

-Reciclagem de materiais;

-Utilização eficiente da energia;

-Explotação racional dos jazimentos;

-Planificação da demanda de minerais;

-Cumprimento da legislação ambiental.

A “nova indústria’’ extrativa deve adotar uma concepção integral no aproveitamento dos 
recursos, um elevado grau de incorporação tecnológica nos seus produtos e no tratamen-
to dos resíduos, segundo o princípio da compatibilização ambiental dos seus métodos e 
processos. (COSTA, 1999). A eco-eficiência será alcançada através da produção a preços 
competitivos de tal forma que sejam satisfeitas as necessidades humanas e seja respei-
tada a qualidade de vida, enquanto que, progressivamente, são reduzidos os impactos 
ecológicos e a intensidade de consumo dos recursos através do ciclo de vida dos diversos 
produtos, a um nível, no mínimo, compatível com a capacidade de recuperação do meio 
ambiente (NUIJ, 1999). 

O setor mineral brasileiro tem a compreensão clara da importância do desenvolvimento 
sustentado e tem incorporado progressivamente às suas atividades os preceitos ambien-
tais. As empresas passaram a concentrar seus esforços no desenvolvimento de tecnologias 
mais limpas, na utilização de menos matérias-primas e na geração de menos resíduos; no 
planejamento da lavra, na recuperação das áreas degradadas, mitigando os efeitos causa-
dos ao meio ambiente; no planejamento do fechamento de minas, incorporando os custos 
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ambientais no orçamento e nas análises de seus custos, que entre outros, são alguns dos 
exemplos a serem citados, de indicadores de sustentabilidade para a mineração.

 Esse contexto se insere em uma legislação cada vez mais exigente, no desenvolvimento 
de políticas econômicas, de outras medidas destinadas a estimular a proteção ao meio am-
biente e em uma crescente preocupação das partes interessadas em relação às questões 
ambientais e ao desenvolvimento sustentável.

Evidencia-se, dessa maneira, a necessária compreensão das percepções dos diversos ato-
res relacionados com a mineração e o desenvolvimento sustentável, o que ocorrerá em sua 
plenitude, a partir de processos participativos no âmbito da sociedade. 

Estamos participando de um novo ciclo de mudanças e de paradigma tecnológico. O novo 
padrão de crescimento tende a uma demanda elevada de informações e conhecimentos 
técnicos com diminuição relativa de consumo de recursos ambientais e de produção de 
estéreis e rejeitos. O debate sobre mineração e desenvolvimento sustentável continua sem-
pre aberto nos fóruns nacionais e internacionais, colocando para o setor da indústria ex-
trativa mineral um imenso desafio, que é o de descobrir novas reservas minerais, manter 
e até expandir a produção mineral existente e realizar pesquisas e políticas para manter 
as atividades de explotação e tratamento de minérios sustentáveis segundo preceitos de 
desenvolvimento admissíveis pela sociedade.
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RESUMO: São diversos os problemas ambientais ocasionados pela modernidade, destacando-se 
a poluição como um dos maiores agravantes da degradação ambiental. É nesse contexto que 
surge a conscientização verde por parte de instituições em todo o mundo, procurando promover o 
desenvolvimento sustentável através da produção mais limpa. Por isso, esta pesquisa tem como 
objetivo diagnosticar uma indústria ceramista no município de Paulistana-PI a fim de saber se o 
processo industrial obedece aos preceitos da produção mais limpa. Assim, esta pesquisa trata 
de um estudo qualitativo, que utilizou dados quantitativos para embasar seus resultados através 
de formulários de entrevista. Com isso, foi possível constatar que a maioria dos trabalhadores 
da indústria não conhecia os conceitos de PML e de licenciamento ambiental, mas, depois de 
esclarecidos confirmaram que consideram importante essa estratégia e esse procedimento ad-
ministrativo, além disso, muitos desses trabalhadores não detêm todos os conhecimentos rela-
cionados ao processo produtivo da indústria e sua relação com a degradação ambiental, como 
conhecimentos específicos a respeito dos tipos de matéria prima e da fonte de energia utilizada.

Palavras-chave: Entrevista. Cerâmica. Degradação Ambiental. Produção Mais Limpa 

CLEANER PRODUCTION: A DIAGNOSIS OF THE CERAMIC 
INDUSTRY IN THE MUNICIPALITY OF PAULISTANA-PI

ABSTRACT: There are several environmental problems caused by modernity, highlighting pollu-
tion as one of the greatest aggravating factors of environmental degradation. It is in this context 
that arises green awareness by institutions around the world, promoting sustainable development 
through cleaner production. Therefore, this research aims to diagnose a ceramist industry in the 
municipality of Paulistana-PI in order to know if the industrial process obeys the precepts of cle-
aner production. This research is a qualitative study, which used quantitative data to base its 
results on interview forms. Results showed that most of the workers in the industry did not know 
the concepts of PML and environmental licensing. However, after being informed, they confirmed 
that they considered this strategy and administrative procedure important. Additionally, many of 
these workers do not have all the knowledge related to the production process of the industry and 
its relationship with environmental degradation, such as specific knowledge regarding the types 
of raw material and the source of energy used.

Keywords: Interview. Ceramics. Environmental Degradation. Cleaner Production
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1. INTRODUÇÃO
Os processos de produção industrial favorecem a geração de impactos ambientais, tornan-
do-os, na maioria das vezes, insustentável. Essas ações corroboram para que as empresas 
repensem nas medidas assumidas e adotem uma postura ecologicamente correta, mini-
mizando os danos na natureza. Na atual conjuntura global, a sustentabilidade mostra-se 
um elemento a ser priorizado pelas indústrias e entre os vários métodos que as permitem 
alcança-la, é a Produção Mais Limpa (BRUGGER et al., 2011). 

Sendo assim, as empresas precisam verificar as etapas de produção com o intuito de 
otimizá-las a fim de se enquadrarem aos parâmetros ambientalmente aceitáveis. Segundo 
Layrargues (2000, p.56), “a busca para um modelo ideal de sustentabilidade que não agri-
da ao meio ambiente e ao mesmo tempo não comprometa o desenvolvimento das organi-
zações é uma finalidade que é aclamada por toda sociedade”. Esse período deixa visível que 
os cidadãos devem possuir conhecimento das questões ecológicas, não deixando de lado 
a necessidade de gerar lucros e vencer os concorrentes. 

Diante desse contexto, a preocupação com a gestão ambiental gera vantagens competiti-
vas. Além dessa evidência, elementos sociais como, por exemplo, imposições dos clientes; 
intervenções de entidades não governamentais e sanções de acordo com as legislações 
atuais contribuem para a inserção do gerenciamento ambiental nas instituições (MEDEI-
ROS et al., 2007).    

Sabendo que a sociedade passou a exigir das indústrias certos padrões ambientais e pro-
dutos de qualidade, as indústrias de cerâmica vermelha, objeto do nosso estudo, não ficam 
de fora dessas exigências, na medida em que consomem diversos recursos ambientais 
como, matérias primas, energia e água, que podem causar degradação ao meio ambiente. 
Dessa forma, cabe aos proprietários dessas indústrias criarem políticas institucionais que 
visem evitar desperdícios e ou danos ao meio ambiente através da reutilização e economia 
dos recursos naturais, utilização de recursos alternativos, e, assim, poderá ter uma pro-
dução mais limpa com diminuição de custos, produtos mais eficientes e reconhecimento 
dos consumidores, sendo importante para a organização superar a concorrência e tornar o 
planeta mais sustentável (WERNER, 2013; MESQUITA, et al., 2017).  

Assim, por perceber que a produção mais limpa assume uma relevância na prevenção am-
biental, este trabalho tem como objetivo geral fazer um diagnóstico na indústria ceramista 
CERPAL, a fim de saber se há produção mais limpa, através de uma entrevista com os 
funcionários. Como objetivos específicos, têm-se: avaliar se a empresa e os trabalhadores 
têm consciência ambiental; verificar se a CERPAL está respeitando as diretrizes ambientais 
e indicar medidas para tornar a produção mais limpa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INDÚSTRIAS CERAMISTAS E SUA RELAÇÃO 
COM A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
A cerâmica é um dos produtos mais produzidos nas indústrias de construção civil e que 
gera desenvolvimento na economia local. No entanto, é um dos principais geradores de 
degradação ambiental (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2009).

A indústria cerâmica brasileira tem grande importância para o país, tendo participação no 
PIB – Produto Interno Bruto – da ordem de 1,0%. Tal segmento produz tijolos furados, 
tijolos maciços, tavelas ou lajes, blocos de vedação e estruturais, telhas, manilhas e pisos 
rústicos. É uma atividade de base ao possibilitar a construção civil, em geral, desde a 
mais simples a mais sofisticada. Distribui-se por todo país, muito pulverizada, em micro 
e pequenas empresas, quase sempre de organização simples e familiar (BUSTAMANTE; 
BRESSIANI, 2000), é responsável por conceber renda que fica nos locais de produção, 
com grande importância social na geração de emprego.

Estima-se que no Piauí há cerca de 92 fábricas de cerâmicas, os quais produzam cerca de 
30 e 15 milhões tijolos e telhas por mês, respectivamente. Essas indústrias exportam cerca 
de 50% do que produz para outros estados do Brasil, sendo reconhecidas pela excelência 
na produção da cerâmica vermelha por melhorar a relação entre queima e produto. Ou seja, 
cada vez produz-se mais e queima-se menos combustível, que é um fator importante para 
diminuição da poluição do ambiente (FIEPI, 2013).

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, a legislação ambiental no setor de 
cerâmica exige documentação para liberar a instalação e operação da indústria e para 
a extração da argila, onde inclusive as normas de licenciamento ambiental deverão ser 
conhecidas e seguidas. As empresas que funcionam sem a licença ambiental estão su-
jeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes 
Ambientais, instituída em 1998: advertências, multas, embargos, paralisação temporária 
ou definitiva das atividades. 

Dentre as várias matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica, a principal é a argila. 
Ao ser misturado com a água, adquire plasticidade e pode ser moldado de acordo com o 
produto pretendido. Os processos de fabricação empregados pelos diversos segmentos 
cerâmicos assemelham-se entre si, parcial ou totalmente, podendo diferir de acordo com o 
tipo de peça ou material desejado (OLIVEIRA; MAGANHA, 2006).

A indústria da cerâmica vermelha, como qualquer outra, busca produzir determinados pro-
dutos com certas características exigidas pelo mercado, utilizando certos insumos como, 
por exemplo, matéria-prima, recursos humanos e energia (IKEDA, 1980). Os produtos da 
cerâmica vermelha caracterizam-se pela cor vermelha de seus produtos, representados por 
tijolos, blocos, telhas, tubos, lajes para forro, lajotas, vasos ornamentais, agregados leve 
de argila expandida e outros (SEBRAE, 2009). 

A indústria cerâmica é caracterizada por duas etapas distintas, quais sejam a primária (que 
envolve a lavra da matéria-prima, neste caso, a argila) e de transformação (para elabora-
ção do produto final), ao longo desse processo verifica diversos danos causados ao meio 
ambiente (SEBRAE, 2008).  
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Sendo assim, esses danos, para Lemos (2008), é classificado como impacto ambiental 
que é a alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos natu-
rais ou sociais provocada pela ação humana. Inclui todos os casos de prejuízo à saúde, à 
segurança, ao bem-estar das populações, às atividades sociais e econômicas, à biosfera 
e às condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, também tanto a degradação do 
ambiente (patrimônio) natural quanto o cultural. 

Devido ao alto potencial de poluição e utilização dos recursos naturais, o setor cerâmico 
deve seguir rigorosamente as legislações ambientais. De acordo com a avaliação dos as-
pectos na indústria da cerâmica, os mais significativos para o gerenciamento ambiental 
são: energia elétrica, matéria-prima, recursos humanos e recursos naturais. 

No que diz respeito à matéria-prima, o impacto relacionado é a degradação da área de 
extração, já a geração de resíduos sólidos é provocada principalmente por perdas durante 
as etapas do processo produtivo, devido à falta de um controle de qualidade efetivo. Final-
mente, o transporte de matéria-prima e queima de combustível, no forno e no secador, são 
os principais responsáveis pela emissão de CO2 (GRIGOLETTI, 2001), assim, ao longo do 
processo da atividade ceramista, podem-se apresentar impactos ambientais que devem ser 
analisados a fim de reduzi-los ao máximo. 

2.2. PRODUÇÃO MAIS LIMPA NAS INDÚSTRIAS
Em vista ao grande desgaste dos recursos naturais provocadas pela indústria ceramista, 
uma quantidade cada vez maior de empresas vem aderindo os conceitos de sustentabilida-
de e instalando métodos de Produção Mais Limpa (PML). Segundo o Comitê Empresarial 
Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2005), a PML adota uma abordagem 
preventiva em resposta à responsabilidade financeira adicional trazida pelos custos de con-
trole da poluição e dos tratamentos de “fim de tubo”, assim como auxilia as empresas a 
adotarem práticas de fabricação através de um novo conceito de produção e consumo. 

Sendo assim, ao considerar que a PML é focada na minimização de resíduos na fonte, Lora 
(2000, p. 16) descreve os benefícios com a utilização da PML: a) o controle de resíduos 
na fonte leva à diminuição radical da quantidade. Consequentemente, se reduz custos de 
produção devido à utilização mais eficiente das matérias-primas e da energia, bem como 
custos de tratamento; b) a prevenção de resíduos, diferentemente do tratamento de resí-
duos, implica em benefício econômico, tornando-a mais atrativa para as empresas; c) me-
lhoria da imagem ambiental, e d) maior facilidade em cumprir as novas leis e regulamentos 
ambientais, o que implica em um novo segmento de mercado.

Algumas vantagens provenientes da PML são citadas por Nascimento (2005) que apresen-
ta entre outras: aumento da eficiência dos processos, aumento da produtividade, redução 
dos custos operacionais, melhoria da imagem pública, redução dos riscos ambientais e 
melhoria do desempenho financeiro. Porém, por mais que seja necessário e fácil utilizar 
programas como a PML, muitos obstáculos ainda estão presentes na sociedade contra a 
aplicação deste tipo de processo, os quais podem ser citados: barreiras organizacionais, 
sistêmicas, culturais, técnicas e até mesmo econômicas.

Pode-se considerar que essa política é uma forma de produzir melhor, gastando menos. 
Embora algumas alterações no processo precisem de investimento, sempre haverá um 
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retorno econômico embutido. Contudo, existem ações que podem ser implementadas sem 
a necessidade de recursos financeiros. Logo, trarão mais lucro à organização. Assim, os 
benefícios ambientais gerados podem reverter-se em um ganho econômico significativo 
(HINZ et al., 2006).

Atualmente, o setor privado tem avançado no tratamento das problemáticas ambientais 
(DONAIRE, 1999). As questões relativas ao meio ambiente têm-se tornado oportunidades 
de aumento da competitividade, pensamento contrário ao de alguns anos atrás, quando 
a gestão ambiental era vista como um fator de distúrbio para as atividades empresariais. 
Naquela época, destacava-se que uma política de proteção ambiental causava um aumento 
dos custos de fabricação, sendo, portanto, incompatível com o desenvolvimento econômi-
co (MAIMON, 1996).

3. MATERIAL E MÉTODO

3.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Paulistana-PI está localizado na microrregião do Alto Médio Canindé, sendo 
limitada pelos municípios de Jacobina do Piauí, Queimada Nova, Betânia do Piauí, Acauã e 
São Francisco de Assis do Piauí. Assim, a área de estudo está situada na porção noroeste 
da zona urbana do município de Paulistana-PI, conforme figura 1.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Do autor.
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3.2. MATERIAIS
Os materiais utilizados para a confecção deste trabalho foram: formulários de entrevistas, câ-
mera fotográfica (Gráfico 2), caneta esferográfica, imagens de satélite e software ArcGIS 10.1.

3.3. MÉTODOS
O trabalho refere-se a um estudo quali-quantitativo, que consoante a Richardson (2012, 
p.90) “pode ser caracterizada como a busca por uma compreensão detalhada dos signifi-
cados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados”, acarretando numa 
maior concepção do que está sendo investigado. 

Dessa forma, para se alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi dividido em três 
etapas metodológicas: pré-campo, campo e pós-campo. 

A fase de pré-campo consistiu na pesquisa bibliográfica, constando do levantamento dos 
conceitos que embasaram o referencial teórico deste trabalho e as metodologias utilizadas 
nas diferentes etapas desta pesquisa. Assim, foram consultadas legislações ambientais, 
dissertações, teses, períodicos especializados e livros. Além disso, houve a formulação das 
perguntas que foram contidas no formulário da entrevista. Na ocasião, abordaram-se te-
mas referentes às questões socioeconômicas, ambientais e matriz energética da empresa.

A etapa campo correspondeu à execução da entrevista como forma de coletar dados 
sobre determinados assuntos pré-definidos, a qual foi aplicada por duas entrevistadoras. 
A entrevista foi feita de forma individualizada com os trabalhadores da CERPAL, tanto 
aqueles do setor produtivo quanto os administrativos, evitando a influência de outros 
participantes nas respostas. 

Segundo Haguette (1997, p. 86), a entrevista é um “processo de interação social entre duas 
pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações 
por parte do outro, o entrevistado”. Assim, a entrevista é um método flexível, sendo ideal 
para comprovação e esclarecimento de um determinado fato. O grau de qualidade dos 
resultados costuma ser elevado, pois pode ser aplicado sem mesmo ter um problema 
evidenciado, com indivíduos que tenham pouca prática de leitura, conforme afirma May 
(2004, p. 145) “as entrevistas geram compreensões ricas das biografias, experiências, 
opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas”.

Para Selltiz (1987, p. 19), “a entrevista quase sempre produz uma melhor amostra da 
população em estudo”, pois é feita de forma presencial e fiel à realidade observada. Mas, 
para isso, necessita de um planejamento adequado por parte do entrevistador; além disso, 
a forma como é realizada favorece o seu êxito, e para isso precisa ser repassada confiança 
aos entrevistados. Precisa atentar para que o entrevistador não interfira ou modifique as 
respostas, somente as descreva e que não as invente, como afirma Richardson (2012, p. 
208), “o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre duas pessoas”, mas 
seguindo um rigor metodológico e científico.

Segundo Gil (1999), as entrevistas podem ser classificadas em: informais, focalizadas, por 
pautas e formalizadas.
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O tipo de entrevista informal é o menos estruturado possível e só se distingue 
da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. 
O que se pretende com entrevistas deste tipo é a obtenção de uma visão ge-
ral do problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da 
personalidade do entrevistado. É recomendado nos estudos exploratórios, que 
visam a abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, ou então ofe-
recer visão aproximativa do problema pesquisado. A entrevista focalizada é tão 
livre quanto a anterior; todavia, enfoca um tema bem específico, quando, ao 
entrevistado, é permitido falar livremente sobre o assunto, mas com o esforço 
do entrevistador para retomar o mesmo foco quando ele começa a desviar-se. 
É bastante empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar 
a fundo alguma experiência vivida em condições precisas. Também é bastante 
utilizada com grupos de pessoas que passaram por uma experiência específica, 
como assistir a um filme, presenciar um acidente etc. O tipo de entrevista por 
pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma relação de 
pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. 
As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O entrevistador 
faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente, à medida 
que reporta às pautas assinaladas. A entrevista estruturada, ou formalizada (uti-
lizada nesse estudo) se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, 
cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados que 
geralmente, são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo 
dos dados, este tipo de entrevista torna-se o mais adequado para o desenvolvi-
mento de levantamentos sociais (GIL, 1999, p. 111-113).

Para Britto Júnior e Feres Júnior (2011), algumas das notáveis vantagens em optar pela 
entrevista estruturada estão na sua celeridade e na situação de não requererem muita ha-
bilidade dos entrevistadores, o que provoca custos proporcionalmente menores. Também 
propicia a investigação estatística dos dados, uma vez que as respostas alcançadas são 
padronizadas, porém isto acarreta na não possibilidade de verificação profunda dos dados.

Concomitantemente às entrevistas, foram feitos registros fotográficos comprobatórios dos 
fornos, lenha, rejeitos e argila nas dependências da respectiva cerâmica. Já a fase pós-
-campo consistiu à integração dos dados de campo, servindo para a construção do artigo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Abaixo, encontram-se os resultados provenientes da entrevista realizada na Cerâmica CER-
PAL. Dos trinta trabalhadores da empresa, foram realizadas 12 entrevistas, corresponden-
do a 40% do universo. Assim, foi utilizado uma série de perguntas previamente definida de 
forma simples e clara, a fim de obter informações com o mínimo de esforço e tempo dos 
entrevistados visto que eles estavam em horário de trabalho. Buscou-se explorar alguns 
dados, os quais foram divididos em três seções: perfil socioeconômico dos participantes, 
informações dos trabalhadores com relação à empresa e sobre o processo de produção da 
cerâmica vermelha.
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4.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO
A entrevista foi iniciada com pergunta sobre a idade dos funcionários. Revelou-se que a 
faixa etária predominante dos indivíduos gira em torno de mais de quarenta anos, confor-
me a tabela 1.

Tabela 1: Faixa etária dos participantes.

Faixa etária Quantidade de Trabalhadores / Porcentagem

Menos de 20 anos 1 / (7,7%)

Maior ou igual a 20 anos e menor que 40 anos 5 / (38,5%)

Maior que 40 anos 7 / (53,8%)

Fonte: Do autor.

De acordo com a tabela 1, identificaram-se que 7,7% dos trabalhadores possuem menos 
de 20 anos, 38,5% maior ou igual a 20 anos e menor que 40 anos e 53,8% maior que 40 
anos, havendo uma diversificação nos perfis etários.

Foi avaliado o tempo de profissão de cada trabalhador na fábrica e, como resultado, foi ve-
rificado que 30,8% têm menos de um ano de trabalho; 30,8% entre um e dez anos; 23,1% 
entre dez e vinte anos e 15,3% trabalham a mais de vinte anos.

Percebeu-se que todos os trabalhadores da fábrica correspondem ao sexo masculino, 
com exceção da recepcionista do escritório. Esse resultado demonstra o que já é perce-
bido historicamente em outras indústrias da mesma natureza, pois é um ofício que exige 
muita força braçal.

Com relação a escolaridade, a maior parte possui Ensino Fundamental Incompleto, cor-
respondendo a 69,2%. As outras parcelas são divididas igualitariamente, ou seja, 15,4% 
possuem Ensino Médio completo e os outros 15,4% detêm Ensino Fundamental completo. 
Pode-se inferir, portanto, que todos tiveram oportunidade de ir à escola.

Outro dado importante refere-se ao local de residência desses trabalhadores. 84,6% são 
de Paulistana-PI, enquanto 15,4% moram em cidades vizinhas como, por exemplo, Acauã 
e Jacobina ambas do estado do Piauí, evidenciando a migração de indivíduos de suas 
cidades de origem em busca de emprego. Nesse caso, a cerâmica mostra-se como uma 
oportunidade de renda. 

4.2. INFORMAÇÕES DOS TRABALHADORES 
COM RELAÇÃO À CERÂMICA 
Ao perguntar se os funcionários sabiam o conceito de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) e se usavam, 30,8% conheciam, porém não usavam. Já a maior parte, corres-
pondendo a 69,2%, respondeu que não sabia ou conhecia. No entanto, após uma breve 
explicação do termo supracitado, citando exemplos, foi perguntado se eles os utilizavam e 
todos responderam que sim.

Outro questionamento que fora realizado correspondia se já tinham ouvido falar em Produ-
ção Mais Limpa e, da mesma forma que o parágrafo anterior, a maioria, correspondendo 
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a 69,2%, não sabia do que se tratava. Todavia, após uma breve explanação sobre PML, os 
trabalhadores foram questionados se a consideravam importante para a sustentabilidade 
da atividade (com diminuição de custos com matéria-prima e energia), e todos foram cate-
góricos em falar que sim, considerando relevante. 

Também foi perguntado se sabiam o que era licenciamento ambiental e 69,2% responde-
ram que não sabiam. Porém, ao explicá-los a definição de licenciamento ambiental e a sua 
importância para a indústria ceramista, todos foram bem entusiasmados em falar que o 
licenciamento era importante, pois, evitaria que a empresa sofresse paralisação das ativi-
dades, multas e outras sanções pelo descumprimento da legislação ambiental.

Ao serem interpelados se a CERPAL estava licenciada, 23,1% não sabiam responder; 15,4% 
achavam que a indústria estava legalizada e 61,5% responderam sim. Porém, não sabiam 
se a licença estava atualizada ou renovada. Essa falta de informação é justificada pelo 
simples fato dos funcionários hierarquicamente mais baixos não deter total conhecimento 
do que acontece na empresa. Essa constatação é prejudicial para empresa, porque se os 
entrevistados possuíssem essa informação poderiam contribuir na solução de problemas 
que favorecesse o desempenho da organização como, por exemplo, economia de custos 
com matéria-prima e eficiência energética.

4.3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DA CERÂMICA
Ao perguntar sobre o processo de produção da cerâmica vermelha, 38,5% disseram que o 
processo é realizado em grande parte por máquinas, obedecendo ao seguinte procedimento: 
a argila é molhada e, depois, levada para as formas; ao sair das formas, os moldes são colo-
cados no pátio para serem secos; por último, levados aos fornos, chegando ao fim do pro-
cesso. A média de produção de tijolos é de 400/500 e 30 mil por mês e dia, respectivamente.

Como foi observado em campo no dia da pesquisa, as máquinas do processo de produção 
estão defasadas, acarretando numa maior emissão de gases poluentes a atmosfera. O tra-
balho manual na indústria ocorre em funções específicas como, por exemplo: transporte 
da argila até as máquinas e dos moldes até o pátio de secagem e, deste, para o forno; na 
manutenção de máquinas; transporte de lenha até os fornos e dos moldes assados até o 
pátio de estocagem.
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Figura 2: Ilustração do processo produtivo. (a) Retirada da argi-
la do pátio para posteriormente ser molhada. (b) Formação de moldes cerâmicos. 

(c) Pátio de estocagem dos tijolos assados, prontos para serem vendidos. (d) Forno.

Fonte: Do autor.

Foi questionado também se a empresa reutiliza os rejeitos de moldes úmidos (Figura 3a) 
imperfeitos e qual a matriz energética utilizada nos fornos. Todos os funcionários (100%) 
responderam que reutilizam os rejeitos imperfeitos, sendo algo importante para evitar de-
gradação ambiental e reaproveitamento de matéria-prima e, consequentemente, diminuin-
do os custos de produção. 

Já a matriz energética é a lenha nativa (Figura 3b), sendo uma fonte de energia não muito 
indicada pelas normas ambientais, visto que contribui para o desmatamento da Caatinga 
além de liberar grande quantidade de gases poluentes na atmosfera como o CO2. Além 
disso, após saber que utilizavam a lenha nativa, perguntou-se que tipo de arvores eram 
utilizadas e as repostas foram quase que unânimes: 84,6% citaram favela, juazeiro, jure-
ma, “algaroba”, marmeleiro, aroeira e 15,4% dos entrevistados não sabiam qual o tipo de 
árvore era utilizado. A aroeira citada nas entrevistas é um tipo de lenha proibido para o uso 
com fins comerciais, segundo as leis ambientais vigentes, significando que a empresa está 
contrariando as normas. Porém, tiveram funcionários que falaram que não utilizam a aro-
eira, em virtude de ser proibido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis.

Apenas com observações, não se viu nenhuma outra fonte energética, fora a lenha, sendo 
utilizada assim como políticas de estratégias para reduzir o consumo da lenha. 
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Figura 3: (a) Moldes úmidos imperfeitos prontos a serem reutilizados. (b) Lenha utilizada como matriz 
energética nos fornos

Fonte: Do autor.

Ainda foi interrogado se a empresa tem licença para a utilização da lenha e 84,6% respon-
deram que sim e 15,4% não sabiam. Após essa resposta, foi indagado de onde vem a lenha 
e 100% responderam que chega dos distritos do município de Paulistana-PI.  

Ao perguntar se tinha conhecimento teórico de onde e como a argila é retirada, 69,2% 
responderam que sim e 30,8% que não. Além disso, ao questionar de onde retiravam a 
argila, 30,8% responderam que não sabiam; 38,5% disseram ser proveniente do município 
de Acauã; 23% de Paulistana e 7,7% dos municípios de Paulistana e Acauã, demonstrando 
que os funcionários não têm real conhecimento dessa informação. Caso fossem pergunta-
das informações do tipo “qual a área de extração e o volume de argila extraído mensalmen-
te? ” ou “qual a previsão de vida útil da jazida?”, talvez não soubessem dizer. Além do mais, 
de acordo com as respostas dos funcionários, coloca-se em dúvida se a empresa tem uma 
jazida de argila própria licenciada pela União e Estado do Piauí.

Quanto à água empregada na fabricação da cerâmica vermelha, 100% dos trabalhadores 
responderam que provêm do Açude Ingazeiras, o maior reservatório de água da cidade de 
Paulistana-PI. Além do mais, ao questionar qual o gasto de água por semana e por mês 
em litros ou m³, nenhum dos funcionários da fábrica soube responder, com exceção da 
recepcionista do escritório, que mencionou ser seis mil litros ou 6 m³ por semana e vinte e 
quatro mil litros ou 24 m³ por mês. Como a água é usada em grande quantidade em qua-
se todas as etapas do processo de fabricação dos produtos cerâmicos, é imprescindível 
racionar esse líquido. Então, diante das respostas dos entrevistados, leva a entender que 
os próprios funcionários responsáveis pela produção não têm ideia do quanto se gasta, 
gerando até desperdício.

Por último, perguntou-se se a fumaça liberada da chaminé dos fornos chateava as pessoas 
que moram nas adjacências da cerâmica. 61,5% responderam que não, pois nunca houve 
reclamação; 38,5% falaram que achavam que sim, pois antes não havia residências ao 
redor da indústria, porém como estão começando a construir, consideram que em pouco 
tempo surgirão reclamações. Ainda se indagou a esses 38,5% se faziam ideia de como di-
minuir o incomodo da fuligem e 61,5% responderam que aumentando a altura da chaminé, 
não explicitando a norma técnica que estavam se baseando, e os 38,5% responderam que 
não tinham imaginação. 

O processamento da argila e de outras matérias-primas da indústria cerâmica levam à 
formação de pós, que podem ser dispersos no ambiente e causar problemas respira-
tórios. A geração de material particulado está associada ao transporte inadequado da 
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argila em caminhões sem lonas ou coberturas; à armazenagem da argila fora de silos 
ou galpões; e nos processos de moagem, peneiramento, na secagem, entre outros 
(OLIVEIRA; MAGANHA, 2006).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as discussões deste estudo foi possível compreender que a temática da produção 
mais limpa é muito importante para a prevenção da degradação ambiental e que essa 
estratégia representa uma forte tendência a ser seguida pelas várias empresas dos diver-
sos ramos de atuação, principalmente pelas indústrias ceramistas que é uma das grandes 
responsáveis pela poluição atmosférica e do solo local e, por isso, se torna tão relevante 
os estudos nessa área.

Com base nas entrevistas, pode-se inferir que embora nem todos os trabalhadores pos-
suíssem os conhecimentos prévios sobre conceitos ambientais, após uma breve explica-
ção sobre esses assuntos, foram enfáticos em afirmar que consideram importante que a 
empresa mantenha a preocupação com a PML e tenha a licença ambiental devidamente 
atualizada atendendo as premissas da legislação ambiental vigente. Ademais, a obediência 
à legislação ambiental pode ajudar as instituições comerciais a sobressair na frente da 
concorrência e alcançar o sucesso almejado. 

Além disso, podemos enfatizar que a indústria atende em partes aos requisitos da Produção 
Mais Limpa em virtude de estar reutilizando os moldes de argila imperfeitos evitando des-
pejos de resíduos no ambiente e, consequente diminuição de custos também, porém, por 
outro lado, utiliza uma matriz energética que não é muito indicada pelas normas ambientais, 
a lenha, sem contar que alguns dos entrevistados falaram que utilizam a aroeira um tipo de 
lenha protegido por lei, sendo um motivo de penalização para a empresa. Dessa forma, a 
empresa deve buscar maneiras de implementar a utilização de fontes de energia alternativas 
que não agrida o meio ambiente, e uma opção é o gás natural que possui em grande quan-
tidade no Estado do Piauí e, a médio ou longo prazo gerará lucros financeiros maiores. Não 
podemos deixar de citar a importância que a empresa dá à segurança dos trabalhadores, em 
que grande parte dos trabalhadores utilizam os equipamentos de proteção individual, e os 
que não utilizam são por descumprimento das normas repassadas pela empresa. 

Deduzimos também que a empresa deve buscar desenvolver políticas internas para o de-
senvolvimento do conhecimento conceitual nos funcionários, ou seja, sobre a empresa 
como um todo, porque com essa política interna será possível uma melhor implementação 
da gestão ambiental dentro das atividades realizadas na indústria estudada.

Portanto, os objetivos propostos no início da pesquisa foram atingidos de forma satis-
fatória, já que obtivemos informações completas do objeto estudado na parte que nos 
interessava a questão da Produção Mais Limpa, no qual servirá de inspiração para novas 
pesquisas na área temática que poderá ter como finalidades futuras, o aprofundamento dos 
conhecimentos abordados nesse estudo ou buscar novas vertentes dentro da indústria.



86

Ano 6, nº 2, fev./jul.2017 - ISSN 2236-8760

6. REFERÊNCIAS
BUSTAMANTE, G. M.; BRESSIANI, J. C. A indústria cerâmica brasileira. Revista Cerâmica 
Industrial, V.5, n.3, p.31-36, 2000.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências. Diário Ofi cial da República Federativa do Brasil, Poder Execu-
tivo, Brasília, DF, 31 ago. 1981.

______. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe 
sobre as Sanções Penais e Administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
Meio Ambiente, e dá outras providências. Diário Ofi cial da República Federativa do Bra-
sil, Brasília, DF, 13 fev. 1998.

BRITTO JÚNIOR, A. F.; FERES JÚNIOR, N. A utilização da técnica da entrevista em trabalhos 
científicos, Revista Evidência, V. 7, n. 7, p.237-250, 2011.

BRUGGER, P.; GUIMARÃES, R.D.; WEHRLE, A.F.; CUNHA, A.S. Produção mais limpa um 
estudo teórico sobre sua importância no contexto ambiental e econômico e sua aplicabili-
dade na visão da ecologia profunda, Revista EA, V.10, n. 38, p.1-6, 2011.

CEBDS. Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. 2005. Disponível 
em: <http://cebds.org/publicacoes/?filtro=cebds>. Acesso em: 11 abr, 2017, 07:45:13.

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa, 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

FIEPI. Federação das Indústrias do Piauí. Indústria Cerâmica piauiense é uma das menos 
poluentes, 2013. Disponível em: < http://www.fiepi.com.br/fiepi/noticias/geral/industria-
-ceramica-piauiense-e-uma-das-menos-poluentes-1509.html>. Acesso em: 17 abr. 2017.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social, 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GRIGOLETTI, G. C. Caracterização de Impactos Ambientais de Indústrias de Cerâmica 
Vermelha do Estado do Rio Grande do Sul, 2001. 168 fls. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2001. 

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na Sociologia, 5. ed. Petrópolis: Vozes, 
1997.

HINZ, R. T. P.; VALENTINA, L. V. D.; Franco, A. C. Sustentabilidade ambiental das organiza-
ções através da produção mais limpa ou pela Avaliação do Ciclo de Vida. Revista Estudos 
Tecnológicos, São Leopoldo, V. 2, n. 2, p. 91-98, 2006. 

IKEDA, S. Conservação de energia na indústria cerâmica: manual de recomendações. 
São Paulo: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, 1980.

LAYRARGUES, P. A empresa “verde” no Brasil: mudança ou apropriação ideológica? Re-
vista Ciência Hoje, São Paulo, V.10, n.158, p. 121, 2000.

LEMOS, H. M. Avaliação de impacto ambiental. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2008.



87

LORA, E. Prevenção e controle da poluição no setor energético industrial de transpor-
te. Brasília: ANEEL, 2000.

MAIMON, D. Passaporte Verde: Gestão ambiental e competitividade. Rio de Janeiro: Qua-
litymark, 1996. 

MAY, T. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

MESQUITA, R.F.; XAVIER, A.; KLEIN, B.; MATOS, F.R.N. Mining and the sustainble deve-
lopment goals: a systematic literature review. Revista Camdemia, Halifax, V. 2, p. 29-34, 
2017.

NASCIMENTO, L.F. Produção mais limpa. Belo Horizonte: UFMG, 2005. Disponível em: 
<http://disciplinas.adm.ufrgs.br/engambiental/>. Acesso em: 15 nov. 2016, 08:22:10.

OLIVEIRA, M.C.; MAGANHA, M. F. B. Guia técnico ambiental da indústria de cerâmicas 
brancas e de revestimento. São Paulo: CETESB, 2006.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SEBRAE. Diagnóstico setorial da indústria de cerâmica vermelha e olaria do Espíri-
to Santo. Espírito Santo: FINDES, 2009. Disponível em: < https://pt.scribd.com/docu-
ment/146540411/Diagnostico-de-Ceramica-Vermelha-do-ES-2009 >. Acesso em: 10 jan. 
2017, 10:30:05.

______. Cerâmica vermelha para construção: telhas, tijolos e tubos. Espírito Santo: ESPM, 
2008. Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/C5B4284E12896
289832574C1004E55DA/$File/NT00038DAA.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017, 09:33:02.

SELLTIZ, W. C. Métodos de pesquisa nas relações sociais, 2 ed. São Paulo: EPU, 1987.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Manual de segurança e saúde no trabalho: indústria da 
cerâmica. São Paulo: SESI, 2009.

MEDEIROS, D.D.; CALABRIA, F.A.; SILVA, G.C.S.; SILVA FILHO, J.C.G. Aplicação da Produ-
ção mais Limpa em uma empresa como ferramenta de melhoria contínua. Revista Produ-
ção, Recife, V. 17 n. 1, p. 109-128, 2007.

WERNER, E. M.; BACARJI, A. G.; HALL, R. J. Produção Mais Limpa: Conceitos e Defini-
ções Metodológicas. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Resende/RJ: 
2013. Disponível em: <http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/306_306_PMaisL_
Conceitos_e_Definicoes_Metodologicas.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2017, 13:40:45.



NORMAS PARA 
PUBLICAÇÃO



91

NORMAS EDITORIAIS
A Connexio, revista científica semestral da Escola de Gestão e Negócios, publica trabalhos 
inéditos sob a forma de artigo.  Os artigos não devem estar em processo de avaliação em 
nenhuma outra publicação. As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não 
havendo data limite para submissão de artigos. 

ENVIO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO DE OBRA E CES-
SÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS
O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devidamente 
preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemunha. O termo deve ser enca-
minhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplementares (Passo 4 
no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto explicativo refe-
rente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização 
de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais o procedimento se 
torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de submissão apenas para 
documentos suplementares que funcionam como um apêndice ao manuscrito, com o ob-
jetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.

O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais encontra-se disponível na barra de navegação (menu superior da página do repositó-
rio científico da UnP).

SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://
repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/connexio. Para isso, o(s) autor 
(res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

O artigo não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e 
e-mail. Essas informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científico UnP, 
em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância 
do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o 
texto se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema 
blind review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por 
aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do 
artigo, os autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resulta-
do da decisão poderá ser de quatro formas:

a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).

b) Aceito com revisão.

c)  Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).
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d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. 
Se tiver um aceite e uma rejeição, será encaminhado para um terceiro 
avaliador. Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as al-
terações foram efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo 
(s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para 
que os autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item 
levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso 
de aceitação destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, 
fica a cargo dos autores a adequação do texto utilizando a ferramenta de revi-
são do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscan-
do manter a qualidade da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expres-
sados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o texto para 
a Revista Connexio, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas, bem 
como na autorização da publicação dos textos.

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS
Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 
espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, definitiva, 
exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra aceito para 
publicação na Revista Connexio à APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Avenida Floriano 
Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantenedora da Universidade Poti-
guar – UnP, assim como à Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., e respec-
tivas afiliadas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, 
CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em 
quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em 
quaisquer outras plataformas, base de dados e/ou meios de divulgação/disseminação do 
conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou estrangeiros, a título 
gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para 
tanto, as faculdades de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retrans-
missão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou digitalmente, e licença ou 
relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que 
título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Reposi-
tório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS
QUANTIDADE DE PÁGINAS
A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.
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FORMATO DOS ARTIGOS
Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para papel A4), observando as 
seguintes indicações:

margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

os parágrafos devem ser justificados;

recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 

a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

ESTRUTURA TEXTUAL
A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes ele-
mentos: 

Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de 
conhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço ele-
trônico e/ou físico (facultativo);

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
vantes do texto, fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimen-
to prévio sobre o assunto a ser abordado.

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam 
os assuntos tratados no artigo. São utilizados na indexação dos artigos.

Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das pala-
vras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e 
RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a 
esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

RESUMO
No idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e ob-
jetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 
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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,



97

REFERÊNCIAS E NOTAS COM INDICAÇÃO DA FONTE DE PESQUISA:
Devem incluir apenas as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. De-
vem aparecer em ordem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da 
ABNT. Segundo a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com 
espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Seguem alguns exemplos de referências:

Livro:
BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.

Com mais de três autores:
LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

Revista científi ca:
MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 1, n.1, p. 
12, 2004.

Monografi a, Tese e Dissertação:
ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

Trabalhos apresentados em congressos:
BATISTA, P. C. S.; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. O pensamento do empreendedor ce-
arense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

Em meio eletrônico:
FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: 
<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

NORMALIZAÇÃO
Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que po-
derão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor 
poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elaboração dos artigos, quais 
sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028.

ENDEREÇO DA REVISTA
O e-mail para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos 
para a revista.
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RECOMENDAÇÕES
Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às normas solicitadas, 
verifique (m) se todos os autores citados constam na lista de referências ao fim do trabalho 
e zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação 
de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.






