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EDITORIALEDITORIAL

Caros/as Leitores/as!

Iniciamos o número 1, do volume 8, da Revista 
Eletrônica do Mestrado Profissional da Administra-
ção (RaUNP) com dois comunicados. Primeiramente 
queremos manifestar junto à comunidade acadêmica 
que na última avaliação do Qualis - Periódicos tive-
mos um decréscimo de estrato em decorrência da in-
suficiência de indexadores nacionais e internacionais. 
Esta ação de indexação tem sido foco infatigável de 
trabalhos da editoria da RaUNP durante todo o ano 
de 2015. Temos a certeza que, seguidamente, estare-
mos divulgando as conquistas neste âmbito. Em se-
gundo lugar, gostaríamos de alertar que em função 
de alocação à algumas diretrizes de indexadores, a 
periodicidade da RaUNP passa a ser semestral.

Este número contempla uma variedade de temá-
ticas e de reflexões pertinentes ao escopo e interesse 
de nossos leitores e colaboradores. Ressaltamos, tam-
bém, a variedade de instituições as quais os autores 
que contribuem com este número estão vinculados, 
tais como: UFSM; UNIGRANRIO; Universidade do 
Minho (Portugal); PUCPR; UNIMEP, UNESP (Bau-
ru); UCS e Faculdade Murialdo apontando a diversi-
dade de vinculação de pesquisadores colaboradores 
na divulgação de seus estudos.

Esse número contempla seis artigos. O primeiro 
artigo de autoria de Marcelo da Silva Schuster, Va-
leria da Veiga Dias e Luciana Flores Battistella traz 
uma interessante pesquisa quantitativa sobre o Bur-
nout onde buscaram verificar a validade da escala de 
Inventário de Burnout de Oldenburg para a população 
em geral, sem restrição de profissões. Como resulta-
dos identificou-se que a escala demonstrou um alto 
grau de confiabilidade para o uso da mesma na men-
suração de Burnout em uma população que exercem 
atividade profissional diversificada. Outras hipóteses 
diferenciadas em relação ao gênero e ocupação foram 
testadas quantitativamente. 

O segundo artigo, seguiu uma temática relaciona-
da ao estresse ocupacional, à síndrome de Burnout, 
ao transporte público urbano e às condições de tra-
balho. Este artigo de autoria de Rejane Prevot Nas-
cimento procurou identificar os fatores que causam 
estresse ocupacional na atividade dos motoristas de 
transporte urbano da cidade do Rio de Janeiro. A 
pesquisa apontou que apesar das condições de traba-
lho insatisfatórias, os motoristas apresentam um alto 

grau de satisfação com seu trabalho. O desgaste emo-
cional é o sintoma mais expressivo, sendo necessária 
uma melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 
que atuam nesta atividade. 

O terceiro artigo deste número, de autoria de Jose-
valdo Amaral de Souza, Liêda Amaral de Souza, Pa-
blo Fernandes Dantas, Lais Karla da Silva Barreto e 
Manoel Pereira da Rocha Neto teve por objetivo apre-
sentar o uso do Balanced Scorecard sob a perspecti-
va integradora da logística. Assim, o estudo explorou 
breves considerações em avaliação de desempenho 
em logística, dando ênfase a avaliação da gestão da 
cadeia de suprimento e os aspectos conceituais rela-
cionados ao modelo do Balanced Scorecard e contri-
bui à discussão da possibilidade de uma perspectiva 
integradora entre as temáticas. 

A quarta contribuição de autoria de Francisco 
Carlos Carvalho de Melo, Andrea Kaliany da Costa 
Lima, Jansen Maia Del Corso, Angela Cristiane San-
tos Povoa e Wesley Vieira da Silva trouxeram uma 
análise sobre os fatores críticos de sucesso no plane-
jamento estratégico em ambiente público de ensino. 
31 escolas municipais de Mossoró, no Rio Grande do 
Norte foram alvo do estudo onde os principais resul-
tados apontaram a existência de três fatores críticos 
para o sucesso: a adoção do planejamento estraté-
gico pela cúpula gerencial; a implantação e análise 
dos resultados do plano de ação e o gerenciamento 
dos aspectos humanos e culturais. A pesquisa serviu 
de base na orientação aos formuladores das políticas 
educacionais em nível municipal a compreenderem, 
de maneira sintética, quais os principais fatores críti-
cos que interferem ou podem contribuir para o suces-
so de experiências locais. 

O quinto artigo de autoria de Mauro Vivaldini e 
Fernando Bernardi de Souza, também traz uma uma 
análise em logística. Sob o título de “Entrega não 
assistida: uma contribuição para a logística colabo-
rativa”, os autores buscaram explorar um caso real 
através de duas abordagens: a entrega não assistida 
como alternativa para distribuição, e o desenvolvi-
mento de um serviço dedicado ao cliente como atri-
buto da Logística Colaborativa. Através da descrição 
do caso foi possível observar um modelo diferenciado 
de distribuição que contribui para agilizar e raciona-
lizar esse processo, além de evidenciar a importância 
de um trabalho conjunto e integrado entre cliente e 
prestador de serviços logísticos. Por fim, o sexto ar-
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tigo intitulado “Estratégias para inovação na cadeia 
produtiva da maçã brasileira” de autoria de Marcia 
Rohr Cruz, Maria Emilia Camargo, Paulo Henrique 
da Cruz Braz, Eduardo Henrique Frey, Marlete Var-
gas Frey buscou apresentar as estratégias utilizadas 
para o desenvolvimento dos processos de inovação 
na cadeia produtiva da maçã brasileira. Os resultados 
embasados na metodologia de triangulação de dados 
apontaram que as principais estratégias definidas 
para o segmento da maçã brasileira são o controle da 
oferta da fruta contribuindo para regular o mercado; 
controle pela qualidade; controle das importações, 

fazendo com que as barreiras sirvam tanto para ex-
portação como para as importações; estímulo a de-
manda; pesquisa e desenvolvimento, acreditando que 
as inovações são fruto de conhecimento e de novas 
descobertas, dentre outras estratégias, que demons-
tram servir como norteadoras das ações que visam o 
fortalecimento e desenvolvimento do segmento.

Boa leitura!

Luciana Gondim de Almeida Guimarães
Editora RAUnP
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INVENTáRIO DE BuRNOuT DE 
OLDENBuRG: A INFLuÊNCIA DO 
GÊNERO, OCuPAÇÃO E suPERVIsÃO
BuRNOuT INVENTORY OF OLDENBuRG: THE INFLuENCE OF GENDER, 
OCCuPATION AND suPERVIsION

marcelo da silva schuster
Doutorando. Mestre em Gestão de Organizações Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Federal de Santa Maria. 
E-mail: marcelo.schuster@gmail.com

Valeria da Veiga dias
Professora da Faculdade UCE. Doutoranda em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em 
Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. 
E-mail: valeria-adm@hotmail.com

luciana flores Battistell
Doutora. Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração - Universidade Federal de Santa Maria Brasil. 
E-mail: lutti@ufsm.br

envio em: Março de 2014
aceite em: Fevereiro de 2016

resUmo
O Burnout é uma reação a condições de trabalho exaustivas e pode acarretar em consequências físicas e emocionais que impactam na saúde e nos resultados 
individuais e organizacionais. Considerando a relevância desta questão, este estudo buscou verificar a validade da escala de Inventário de Burnout de 
Oldenburg para a população em geral, sem restrição de profissões. A escolha desta escala se deu pela escassez de estudos brasileiros com a utilização da 
mesma e o respaldo encontrado em estudos internacionais. A metodologia escolhida foi descritiva de natureza quantitativa, com uso do Inventário de Burnout 
de Oldenburg (OLBI), para população em geral considerando as dimensões Exaustão e Distanciamento do Trabalho. Os dados foram coletados de forma online e 
foram obtidas 273 respostas. Foram realizadas análises de frequência e cruzamentos, análise fatorial exploratória, confiabilidade dos construtos teóricos e por 
fim os testes de hipóteses. Como resultados identificou-se que a escala apresentou uma confiabilidade de 0,897, demonstrando um alto grau de confiabilidade 
para o uso da mesma na mensuração de Burnout em uma população que exercem atividade profissional diversificada. Em relação às hipóteses, não há 
diferenças estatisticamente comprovadas entre Burnout para o gênero (homem e mulher) bem como para pessoas que trabalham e estudam e pessoas que 
somente trabalham. Foi verificado que há diferenças entre aqueles que exercem cargos de supervisão e os que não exercem.

Palavras-chave: OLBI. Burnout. Exaustão. Comportamento Organizacional.

aBstract
Burnout is a reaction to exhausting working conditions and that can lead to physical and emotional consequences that impact on health and individual and 
organizational results. Considering the importance of this issue, this study aimed to verify the validity of the Oldenburg Burnout Inventory scale for the general 
public, without restriction professions. The choice of this scale was due to the shortage of Brazilian studies of its use and the support found in international studies. 
The chosen methodology was descriptive-quantitative, with use of Burnout Inventory of Oldenburg (OLBI) for the general population considering the dimensions: 
exhaustion and detachment from work. Data were collected online form and were obtained 273 responses. We used frequency and intersections analysis, performed 
exploratory factor analysis, reliability of theoretical constructs and finally hypothesis tests. It was found that the scale had a reliability of 0.897, demonstrating 
a high degree of reliability for the use of the same in the measurement of burnout in a population who exercise diverse professional activity. Regarding the 
assumptions, there is no difference statistically proven between Burnout for the gender (male and female) as well as for people who work and study and people who 
only work. It was found that there are differences between those who exercise supervisory positions and those who did not exercise.

Keywords: OLBI. burnout. Exhaustion. Organizational behavior.
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1 INTRODuÇÃO

As experiências moldam os sentidos que os in-
divíduos dão para os elementos que os rodeiam, 
assim como o trabalho, o processo de receber, 
responder, processar, armazenar, compreender e 
elaborar sua visão sobre o que está acontecendo. 
Desta forma, o sujeito molda o seu posicionamen-
to frente aos fatores do ambiente organizacional 
(CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).

Quando essa percepção se molda em sentido 
negativo devido a elementos do ambiente organi-
zacional, tais como as relações internas, as polí-
ticas organizacionais, a falta de retorno sobre seu 
desempenho, baixas recompensas financeiras, po-
líticas inadequadas de desenvolvimento de pessoal 
e políticas de enxugamento do quadro pode levar 
o colaborador a situações de estresse prolongado.

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) afirmam que 
quando esse ambiente se propaga por um longo pe-
ríodo de tempo pode causar a síndrome de Burnout, 
definida como uma resposta emocional e interpesso-
al de forma prolongada aos estressores do trabalho.

A síndrome de Burnout despertou o interesse 
acadêmico, na década de 1970, por Herbert Freu-
denberger, em uma clínica de cuidados de saúde 
gratuitos, a partir de descrições do que ele deno-
minou de “burn out” (FREUDENBERGER, 1974 
apud INNSTRAND et al., 2011). Inicialmente, li-
gada a ocupações de serviços humanos, Burnout é 
uma reação adversa especificamente associada com 
as condições de trabalho, que pode se apresentar 
em qualquer tipo de população de trabalho, sendo 
relacionado com exigências elevadas na situação 
de ofício (DAHLIN; FJELL; RUNESON, 2010).

Este estudo busca verificar analisar os fatores 
e a confiabilidade da escala de Inventário de Bur-
nout de Oldenburg desenvolvida para a população 
em geral, sendo assim aplicada ao público sem res-
trições por profissão; a escolha da escala remete ao 
fato de que há somente um estudo encontrado no 
Brasil que utilizou esta escala, (CAMPOS et al., 
2009). Desta forma, a proposta é verificar a sua 
confiabilidade e análise fatorial.

Também foram realizados testes para aferir as 
diferenças do burnout entre os sexos e o exercício 
de funções de supervisão. Para isto o artigo encon-
tra-se estruturado nesta introdução, o referencial 
teórico, método, resultados e conclusões, além das 
referências utilizadas.

    2 BuRNOuT

O desenvolvimento do Burnout parece estar ali-
nhado com o desenvolvimento da sociedade, medi-
do em termos sociais, econômicos e culturais que 
proporcionaram a transformação rápida e profunda 
de uma sociedade industrial para uma economia de 
serviços, elencando pressões psicológicas que po-
dem resultar no burnout (SCHAUFELI; LEITER; 
MASLACH, 2009).

Campos, Carlotto e Maroco (2012) afirmam que 
síndrome de burnout é definida ainda como uma 
condição psicológica relacionada ao trabalho e ca-
racterizada por elevados níveis de exaustão emo-
cional, descrença alta na função e realização pro-
fissional baixa.

Corroborando com tal premissa, Maslach e Gol-
dberg (1998) acrescentam que esses sentimentos 
podem resultar em exaustão avassaladora; senti-
mento de frustração, raiva e cinismo, e uma sensa-
ção de ineficácia e fracasso. Maslach (1978) expli-
ca que esses sentimentos podem ser resultantes do 
intenso envolvimento com os clientes exigidos dos 
profissionais, incluindo uma grande quantidade de 
estresse emocional e insuficiência para lidar com 
estes, podendo resultar na exaustão emocional.

Schaufeli, Leiter e Maslach (2009) frisam que 
o assunto começou a ser estudado na década de 
1970, e capturou algo muito crítico sobre a experi-
ência das pessoas com o trabalho. Kristensen et al. 
(2005) corroboram com esta informação e acres-
centam que foram Freudenberger e Maslach que 
“inventaram’’ o conceito de forma independente 
através do estudo de reações entre os voluntários 
que trabalharam com os problemas sociais entre 
os cidadãos carentes, logo, despertando a atenção 
para os problemas psicossociais das pessoas no tra-
balho.

Maslach e Goldberg (1998) afirmam que bur-
nout é um fenômeno baseado na realidade das ex-
periências das pessoas no local de trabalho e deve 
ser reconhecido como um importante problema so-
cial, pois este traz consequências sociais, econômi-
cos e culturais.

Cropanzano, Rupp e Byrne (2003) apresentam a 
composição do burnout com três fatores: a exaus-
tão emocional, a despersonalização e a diminuição 
da realização pessoal. Maslach e Goldberg (1998) 
descrevem os componentes no Quadro 1.



11

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.1, p. 9-18, Jun./Nov/2015    ISSN 1984-4204

Fonte: Adaptado de Maslach e Goldberg (1998).

Exaustão Emocional

Despersonalização

Redução da Realização Pessoal

Refere-se a sentimentos de estar emocionalmente sobrecarregado e esgotado. 
Proveniente da sobrecarga de trabalho e conflitos pessoais no trabalho. Representa 
a dimensão estresse básico de burnout.

Referem-se a uma resposta negativa, insensível, muitas vezes inclui uma perda 
de idealismo. É resposta à sobrecarga de exaustão emocional, pode gerar o 
distanciamento e se transformar em desumanização.
Este componente representa a dimensão interpessoal de burnout.

Refere-se a um declínio no sentimento de competência e produtividade no trabalho. 
Sentimentos de baixada auto-eficácia associada à depressão e incapacidade de 
lidar com as exigências do trabalho e pode ser agravada pela falta de apoio social 
e de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. Este componente 
representa a dimensão de auto-avaliação do burnout.

DIMENSÃO CARACTERÍSTICAS

Demerouti et al. (2003) propõem a mensuração do 
Burnout em duas dimensões: Exaustão e Desligamen-
to do Trabalho, sendo a Exaustão uma consequência 
da intensa e prolongada deformação física, afetiva e 
cognitiva à demanda de determinados trabalhos, e o 
Desligamento do Trabalho diz respeito ao distancia-
mento do trabalho e atitudes negativas para com o 
objeto, conteúdo ou o trabalho em geral. 

A diferença entre duas ou três dimensões condiz 
com a escala de Despersonalização (três dimensões) 
que inclui emoções que fazem referência direta aos 
destinatários (por exemplo, tornando-se impessoal, 
insensível, endurecimento). Já a escala Desligamen-
to do Trabalho (duas dimensões) diz respeito ao re-
lacionamento entre funcionários e seu trabalho, com 
respeito ao seu envolvimento, identificação e vontade 
de continuar com a mesma profissão (DEMEROUTI 
et al.; 2003). 

Quanto as profissões, Campos, Carlotto e Maroco 
(2012) sustentam que o burnout foi inicialmente re-
lacionado a profissões de ajuda, ou seja, aquelas que 
prestam atendimento aos outros e que exigem intera-
ção pessoal. Demerouti et al. (2001) corroboram com 
a ideia anterior e acrescentam que não existem restri-
ções referentes a ocupação. O que existem, afirmam os 
autores, são grandes exigências no trabalho e recursos 
limitados propiciando altas cargas de estresse nos tra-
balhadores. Ademais, o Burnout pode se desenvolver 
independentemente do tipo de ocupação, afirmação 
que nos leva a primeira hipótese deste estudo:

H1 - Existe diferença nos níveis de burnout en-
tre os indivíduos que trabalham e estudam e os que 

somente trabalham.

Dahlin, Fjell e Runeson (2010) afirmam que as 
mulheres são mais propensas a apresentarem maiores 
níveis de burnout do que os homens; afirmação que 
conduz para a segunda hipótese deste estudo:

H2 - Existe diferença nos níveis de burnout entre 
Homens e Mulheres.

O exercício de uma função de supervisão pode 
acarretar maiores responsabilidades para o seu ocu-
pante, podendo gerar uma a exposição prolongada ou 
níveis extremos de estresse, o que muitas vezes traz 
como consequência o burnout (SHIROM, 2011 apud 
RUDMAN; GUSTAVSSON, 2012). Essa afirmativa 
nos leva a terceira hipótese desse estudo:

H3: Existe diferença nos níveis de burnout en-
tre quem exerce função de supervisão e os que não 
exercem.

Para a realização dos testes de hipótese foi utili-
zada a escala conhecida como Inventário de Burnout 
de Oldenburg, descrita como uma escala alternativa a 
MBI-GS para mensuração de Burnout no público em 
geral, possuindo dois fatores: Exaustão Emocional 
que abrange não só os aspectos afetivos, mas também 
físico e cognitivo de exaustão e o fator de Desliga-
mento do Trabalho que mensura o comportamento 
do trabalhador em relação as suas atividades (DE-
MEROUTI et al., 2001) conforme segue descrição na 
próxima seção que trata da metodologia do estudo.

QuADRO 1: DimEnsõEs Do BuRnout
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3 mÉTODO

Este estudo se caracteriza por se tratar de uma pes-
quisa descritiva de natureza quantitativa, utilizando 
como instrumento de coleta de dados o Inventário de 
Burnout de Oldenburg (OLBI) - instrumento utiliza-
do para mensurar Burnout em praticamente qualquer 
contexto ocupacional (DEMEROUTI et al., 2003).

O OLBI é composto de uma escala tipo Likert 
com 16 itens, variando de 1 (Concordo) a 4 (Discor-
do totalmente). O OLBI desenvolvida originalmente 
em alemão, mensura o Burnout com duas dimensões: 

Exaustão e Desligamento do Trabalho. Os itens da 
escala utilizada foram encontrados no trabalho de 
Campos et al. (2009). Os oito itens da subescala de 
Exaustão (EXA) são genéricos e se referem aos sen-
timentos gerais de vazio, além de sobrecarregarem 
no trabalho uma forte necessidade de descanso e um 
estado de exaustão física. Os itens do Desligamento 
do Trabalho (DT) se referem a distanciar do objetivo 
e do conteúdo do próprio trabalho e atitudes cínicas 
e comportamentos negativos para o trabalho em geral 
(DEMEROUTI et al., 2003). Os itens são apresenta-
dos no Quadro 2.

Fonte: Campos et al. (2009).

EXA1

EXA2

EXA3

EXA4

EXA5

EXA6

EXA7

EXA8

Dt1

Dt2

Dt3

Dt4

Dt5

Dt6

Dt7

Dt8

Há dias em que me sinto cansado antes mesmo de chegar ao trabalho

Depois do trabalho, preciso de mais tempo para sentir-me melhor do que precisava antigamente

Consigo suportar muito bem as pressões do meu trabalho

Durante o meu trabalho, sinto-me emocionalmente esgotado

Depois das tarefas profissionais, tenho energia para as minhas atividades de lazer

Quando trabalho, sinto-me bem

Depois do  trabalho, sinto-me cansado e sem energia

De uma forma geral, consigo administrar bem a quantidade de trabalho que tenho

Com frequência faço coisas novas e interessantes no meu trabalho

Cada vez falo mais e com mais frequência de forma negativa sobre meu trabalho

ultimamente, tenho realizado meu trabalho de forma quase mecânica

Considero meu trabalho um desafio positivo

Com o passar do tempo, venho me desinteressado do meu trabalho

o trabalho que faço hoje é o único que me imagino fazendo

sinto-me cada vez mais empenhado no meu trabalho

muitas vezes sinto-me farto das minhas tarefas

CÓD. VARIÁVEIS

QuADRO 2: VARiáVEis PoR fAtoR DE BuRnout

A coleta de dados foi realizada no período de fe-
vereiro a março de 2013 com um questionário dis-
ponibilizado por meio da ferramenta GoogleDrive na 
internet e divulgado via e-mails, facebook e outros 
meios de divulgação visando alcançar o maior núme-
ro possível de respondentes dos mais diversos tipos. 
Foram obtidas 273 respostas e os dados coletados 
foram tabulados por meio do Microsoft Excel e pos-
teriormente, analisados estatisticamente utilizando o 
software SPSS.

A caracterização da amostra inclui análises de fre-
quência e cruzamentos. Posteriormente foi realizada 

a análise fatorial exploratória com o intuito de pu-
rificar e resumir o modelo. Em seguida procedeu-se 
o cálculo do Alfa de Cronbach a fim de verificar a 
confiabilidade dos construtos teóricos e por último os 
testes de hipóteses foram realizados.

    4 REsuLTADOs

Os resultados são apresentados em 3(três) subse-
ções distintas: caracterização da amostra; identifica-
ção da consistencia interna dos construtos teóricos; 
análise fatorial.
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1.1. CaraCterização da amostra

A fim de identificar o perfil da amostra, o instru-
mento questiona os respondentes sobre o gênero, ida-
de, renda familiar, localidade, estado civil, ocupação 
e exercicio de cargo de supervisão.

A amostra foi composta de 273 respondentes, sen-
do 35,2% do sexo masculino e 64,8% do sexo femini-
no; os participantes da pesquisa concentraram-se em 
Santa Maria-RS, correspondendo a 63,7%, os 36,3% 
restantes são de outras localidades no Brasil.

A população ficou concentrada no estado Civil 
de Casados/União Estável com 52,4%, Solteiros com 
40,3% e os demais foram representados por 0,7% de 
Viúvos e 6,6% de Divorciados ou Separados, apresen-

tando uma amplitude etária entre 17 e 66 anos e uma 
concentração dos respondentes, 56,41% na faixa entre 
24 e 34 anos.

Referente a renda familiar dos participantes a 
maior concentração deu-se de 4 a 8 salários mínimos, 
representando 34% da amostra, seguido de 8 a 12 sa-
lários mínimos com 24%, até 4 salários mínimos com 
22% e acima de 12 salários mínimos com 20%. 

Dos participantes da pesquisa, quando questio-
nados sobre a ocupação, a maioria 58,5% (159 par-
ticipantes) estuda, além de desempenhar atividades 
profissionais e 41,5% (113) exercem atividades pro-
fissionais.

A Tabela 1 apresenta um resumo com das princi-
pais informações referentes ao perfil do respondente.

sexo

Localidade

Estado Civil

ocupação

Cargo de supervisão

masculino
feminino
santa maria
Demais Localidades
solteiro
Casado/união Estável
Viúvo
Divorciado/separado
somente trabalha
Estuda e trabalha
sim
não    

 96 35,2
 177 64,8
 174 63,7
 99 36,3
 110 40,3
 143 52,4
 2 0,7
 18 6,6
 113 41,5
 159 58,5
 95 34,8
  178 65,2

                                            VARIÁVEIS                   FREQuêNCIA         PORCENTuAl

TAbElA 1: PERfiL Do REsPonDEntE

A partir da Tabela 1 pode-se estabelecer o perfil 
do respondente que em sua maioria é constituido por 
pessoas do sexo feminino, moradores de Santa Maria, 
casados, que estudam e trabalham e não exercem car-
go de supervisão.

4.1 CoNsisteNCia iNterNa dos 
CoNstrUtos

Após a análise do perfil dos participantes da pes-
quisa foi realizada a análise da confiabilidade do 
instrumento a partir das etapas descritas a seguir. 
Primeiro foi realizada a reversão dos escores das 
questões “Consigo suportar muito bem as pressões do 
meu trabalho; Depois das tarefas profissionais tenho 
energia para as minhas atividades de lazer; Quando 
trabalho, sinto-me bem; De uma forma geral, consigo 
administrar bem a quantidade de trabalho que tenho; 

Com frequência faço coisas novas e interessantes no 
meu trabalho; Considero meu trabalho um desafio po-
sitivo; O trabalho que faço hoje é o único que me ima-
gino fazendo; Sinto-me cada vez mais empenhado no 
meu trabalho”.

A reversão dos escores tem como fundamentação 
deixar todas as variáveis com escores no mesmo sen-
tido, pois Pestana e Gageiro (2003) afirmam que vari-
áveis com escores positivos e negativos no mesmo fa-
tor geram correlações negativas que violam o modelo 
de consistência interna e inviabilizam a utilização do 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Posteriormente foi 
realizada a análise do Alfa de Cronbach, em que Hair 
et al. (2009) asseveram ser o melhor coeficiente men-
suração da confiabilidade.

O Alfa de Cronbach para os 16 itens da escala foi 
de 0,897, que Pestana e Gageiro (2003) certificam 
apresentar uma confiabilidade boa, quando analisa-
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das separadamente, os fatores Exaustão e Distancia-
mento do Trabalho apresentaram uma confiabilidade 
boa, sendo o fator Exaustão 0,826, composta pelos 
itens de 1 a 8, e o fator Distanciamento do Trabalho o 
valor de 0,864 para os itens de 8 a 16 da escala.

Com os coeficientes de confiabilidades bons, o 
próximo passo foi a realização da análise fatorial para 
condensar as informações das diversas variáveis uti-
lizadas em um número menor, representativa e com 
perdas mínimas de informações (HAIR et al., 2009).

 
4.2 aNÁLise FatoriaL 

Para a realização da análise fatorial foi adotado o 
método exploratório com a rotação Varimax, que para 
Hair et al. (2009) é considerado superior aos outros, 
por conseguir uma estrutura fatorial simplificada. A 
utilização deste método de rotação fatorial teve o in-
tuito de maximizar o peso de cada variável dentro de 
cada fator e como critério de extração foi definido o 
autovalor abaixo de 0,5.

O modelo teórico da pesquisa é composto de um 
construto Burnout de dois fatores (dimensões) Exaus-
tão e Distanciamento do Trabalho. Com o propósito 
de verificar se o modelo se adequava com a literatu-
ra, o modelo inicial foi rodado de forma livre, apre-

sentando um Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,915, 
o qual Pestana e Gageiro (2003) afirmam comparar 
as correlações de ordem zero e com as correlações 
parciais observadas entre as variáveis, onde quanto 
mais próximo de 1 for, melhor é considerado.  O Chi-
-Square encontrado foi de 1862,904 com sig 0,000, 
mostrando que existe correlação entre as variáveis e 
sendo favorável.

O modelo inicialmente apresentou 3 fatores que 
explicam uma variância de 57,41%, sendo alguns fa-
tores com Cargas Fatoriais e/ou Comunalidade abaixo 
de 0,5. Desta forma, optou-se por realizar a extração 
dos fatores, primeiramente, pela Carga Fatorial que 
explica as correlações entre as variáveis originais e 
os fatores e, posteriormente, pela Comunalidade que 
explica a quantia total que uma variável original com-
partilha com todas as outras variáveis (HAIRS et al., 
2009) - sempre com o intuito de obter fatores com va-
lores maiores que 0,5 para estes dois critérios.

Foram extraídos os seguintes fatores B4, B5, B6, 
B9, B3, B14 e B8, nesta sequência, obtendo-se ao fi-
nal dois fatores compostos de 8 questões e explican-
do a escala com uma variância de 65,89% e com um 
KMO de 0,89 e o teste de Barllett apresentando um 
Chi-Square de 1133,3671 e Sig 0,00 como pode ser 
observado na Tabela 2. 

Dt5

Dt7

Dt3

Dt4

Dt2

Dt8

EXA1

EXA2

EXA7

0,838 

0,793 

0,780 

0,746 

0,702 

0,693 

  0,814

  
0,806

  0,750

Com o passar do tempo, venho me desinteressado do meu trabalho

sinto-me cada vez mais empenhado no meu trabalho

ultimamente, tenho realizado meu trabalho de forma quase mecânica

Considero meu trabalho um desafio positivo

Cada vez falo mais e com mais frequência de forma negativa sobre meu trabalho

muitas vezes sinto-me farto das minhas tarefas

Há dias em que me sinto cansado antes mesmo de chegar ao trabalho

Depois do trabalho, preciso de mais tempo para sentir-me melhor do que 

precisava antigamente

Depois do trabalho, sinto-me cansado e sem energia

CÓD.                                                                   VARIÁVEIS

TAbElA 2: AgRuPAmEnto DAs VARiáVEis Em fAtoREs
FATORES

1                        2

Os fatores foram construídos pelas variáveis ori-
ginais restantes, não apresentando alterações entre 
Exaustão e Distanciamento do Trabalho, somente 
sendo excluídas algumas variáveis.

Após a realização da análise fatorial procedeu-se 
à análise de confiabilidade para mostrar até que pon-
to as escalas produzem resultados consistentes, livres 

de erros aleatórios (MALHOTRA, 2012). Além disto 
foi realizada a análise de confiabilidade para o mode-
lo global e por fatores. O Fator Exaustão apresentou 
um Alfa de Cronbach de 0,76, enquanto o Fator de 
Distanciamento do Trabalho obteve o Alfa de Cron-
bach de 0,885.

 Quando analisado o modelo global, o Alfa de 



15

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.1, p. 9-18, Jun./Nov/2015    ISSN 1984-4204

Cronbach encontrado foi de 0,879, que Pestana e Ga-
geiro (2003) estabelecem apresentar confiabilidade 
boa para índices entre 0,8 e 0,9 boa, e razoável entre 
0,7 a 0,8; apresentando o Inventário de Burnout de 
Oldenburg uma confiabilidade boa. Concluída a lim-
peza da escala e adequação dos fatores, ou seja, dois 
fatores com boa confiabilidade, procederam-se a rea-
lização dos testes de hipóteses.

 
4.3 teste de HiPÓteses

Para avaliar a existência de diferenças em média 
entre o grupo na mensuração de Burnout aplicou-se 
o teste t-student que para Hair et al. (2009) serve para 
avaliar se a diferença estatística entre duas amostras 
é significativa. Previamente utilizou-se o teste F para 
a avaliação da hipótese nula de igualdade das vari-
âncias (MALHOTRA, 2012). Quando, para um nível 
de significância menor que 5% rejeitou-se a hipótese 

nula do teste F e aplicou-se o teste T heterocedástico. 
A Hipótese H1: Existe diferença nos níveis de 

Burnout entre os indivíduos que trabalham e es-
tudam e aqueles que somente trabalham, não foi 
comprovada estatisticamente; nem para o construto 
Burnout, nem para seus Fatores Distanciamento do 
Trabalho e Exaustão conforme evidencia-se na Tabe-
la 3. Com valores para o teste F (explicação da variân-
cia) são superiores a 0,05, foi aceito que não existem 
diferenças entre as variâncias, desta forma utilizou-se 
o teste T homocedástico (DANCEY; REIDY, 2013). 
Após a realização do mesmo observou-se uma sig-
nificância maior que 0,05; sendo assim, aceita-se a 
hipótese de igualdade entre as médias, para Burnout 
(sig 0,66), considerando que não há diferença quanto 
ao nível de ocupação (somente trabalha / trabalha e 
estuda); e os mesmos resultados foram encontrados 
para os fatores Distanciamento do Trabalho (sig 0,77) 
e Exaustão (sig. 0,56). 

Burnout

Distanciamento

Exaustão

Burnout

Distanciamento

Exaustão

somente trabalha
Estuda e trabalha
somente trabalha
Estuda e trabalha
somente trabalha
Estuda e trabalha

masculino
feminino
masculino
feminino
masculino
feminino

113
159
113
159
113
159

96
177
96
177
96
177

2,39
2,36
2,27
2,25
2,61
2,57

2,33
2,39
2,24
2,27
2,50
2,63

0,38

0,32

0,35

0,47

0,00

0,11

0,54

0,57

0,55

0,49

0,96

0,75

0,44

0,29

0,59

-0,96

-0,40

-1,71

0,66

0,77

0,56

0,34

0,69

0,09

VARIÁVEIS            OCuPAçÃO         MéDIA

VARIÁVEIS                 SExO              MéDIA

TESTE F                     TESTE T

TESTE F                     TESTE T

 VAlOR       SIg.       VAlOR       SIg.

 VAlOR       SIg.       VAlOR       SIg.

TAbElA 1: PERfiL Do REsPonDEntE

TAbElA 1: PERfiL Do REsPonDEntE

DESVIO 
PADRÃO

DESVIO 
PADRÃO

A Hipótese H2: Existe diferença nos níveis 
de Burnout entre Homens e Mulheres. Consi-
derando uma confiabilidade de 95% e variância 
igual para os dois gêneros (teste F> 0,05), não foi 

encontrada diferença estatisticamente significati-
va entre as médias dos sexos para nenhum dos fa-
tores ou do construto geral, conforme apresentado 
na Tabela 4:

Gibson et al. (2006) explicam que o exercício da 
função de supervisor requer maior envolvimento com 
o cargo, desempenhando papéis de direção, contro-
le, apoio e suporte junto aos subordinados, além do 
desempenho de outras tarefas. Robbins (2005) acres-

centa que os supervisores podem restringir o com-
portamento dos colaboradores, podendo levar a um 
distanciamento do trabalho, conforme a maneira que 
for realizada.

No teste da última hipótese H3: Existe dife-
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rença nos níveis de Burnout entre quem exerce 
função de supervisão e os que não exercem. Con-
siderando uma confiabilidade de 95% e variân-
cia igual para o exercício de supervisão (teste F> 
0,05) evidenciou-se que não há uma diferença sig-
nificativa estatisticamente para o Fator Exaustão. 
Sendo assim, exercer ou não um cargo de super-

visão não interfere no nível de exaustão. Já para o 
fator Distanciamento do Trabalho foi encontrada 
uma diferença entre as médias (teste T), sendo que 
quem não desempenha a Função de Supervisão 
apresenta uma média maior (2,31) do que aqueles 
que não desempenham tal função (2,16), confor-
me pode ser conferido na Tabela 5:

Burnout

Distanciamento

Burnout

sim
não
sim
não
sim
não

2,51
2,63
2,16
2,31
2,28
2,42

0,62
0,58
0,60
0,55
0,56
0,48

0,13

0,01

1,13

0,72

0,92

0,29

-1,66

-1,99

-2,12

0,098

0,048

0,035

VARIÁVEIS          SuPERVISÃO         MéDIA
TESTE F                     TESTE T

 VAlOR       SIg.       VAlOR       SIg.

TAbElA 1: PERfiL Do REsPonDEntE

DESVIO 
PADRÃO

Analisando os dados da Tabela 5 é possível ob-
servar que as médias para a síndrome de Burnout 
apresentaram diferença estatística significativa entre 
quem exerce cargo de supervisão (2,28) e quem não 
exerce (2,42). De forma geral, verificou-se que o Dis-
tanciamento do Trabalho tem um poder de explicação 
maior do que o fator Exaustão na síndrome no que 
tange ao exercício do cargo de supervisão. Eviden-
cia-se que a questão pode ocorrer em função de que 
quem exerce o cargo de supervisão se vê impedido de 
se distanciar do trabalho em função das responsabili-
dades assumidas, enquanto o colaborador pode sentir 
a necessidade de se afastar à medida que se sente acu-
ado ou ameaçado, evitando o ambiente e a função que 
lhe causa sofrimento.

Sendo assim, a Hipótese H3 foi confirmada, pois 
quem não desempenha a função de supervisão apre-
senta um índice de Burnout maior do que aqueles que 
a exercem.

5 CoNCLUsÕes

Com o objetivo de analisar a escala de Inventário 
de Burnout de Oldenburg, desenvolvida para a popu-
lação em geral, foi encontrado um estudo com a apli-
cação desta escala na realidade brasileira (Campos et 
al., 2009), e realizado uma survey através da ferra-
menta Googledrive nos meses de fevereiro e março de 
2013, chegando a uma amostra de 273 participantes.

No presente estudo a escala OLBI apresentou uma 
confiabilidade de 0,897, demonstrando um alto grau 

de confiabilidade para o uso da mesma na mensura-
ração de burnout em uma população que exerce ativi-
dade profissional diversificada.

Após a verificação da confiabilidade da escala foi 
realizada a análise fatorial utilizando a rotação Vari-
max e exclusão por cargas fatoriais e comunalidades 
menores que 0,5, reduzindo a escala de 16 variáveis 
para 8 que apresentaram um coeficiente Alfa de Cron-
bach de 0,879, que para Pestana e Gageiro (2003) re-
presenta uma boa consistência no que pretende medir.

 O outro objetivo estabelecido era realizar testes 
para verificar se haveriam diferenças do Burnout en-
tre os sexos, ocupação e o exercício de funções de su-
pervisão, sendo comprovada somente a hipotese H3, 
na qual quem não exerce função de supervisão apre-
sentou um nível de Burnout mais elevado, levantan-
do assim questionamentos do porque essa diferença 
pode ocorrer; se pelo envolvimento de quem exerce a 
função ou pelo reflexo do comportamento deste sobre 
os subordinados - levando a um afastamento maior.

É relevante destacar que o presente estudo apre-
senta uma série de limitações. Primeiro o fato de uti-
lizar uma escala de mensuração de Burnout nova na 
realidade brasileira que ainda não foi devidamente 
replicada e testada estatisticamente, outra, o fato de a 
coleta de dados ter ocorrido por uma ferramenta web, 
apresentando uma concentração da e na cidade de 
Santa Maria e dispersão dos demais dados. Por fim, 
pela escassez de estudos que utilizem a OLBI, não 
é possvel fazer relações dos resultados desde estudo 
com outras pesquisas.
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Frente as limitações encontradas, surge a neces-
sidade de novas pesquisas sobre o tema com repli-
cação da OLBI, possibilitando a validação da escala 
para a realidade brasileira, além de acrescentar novas 
questões que possam mensurar o Burnout. Outros-
sim, realizar uma revisão da tradução da escala e a 
verificação da possibilidade de reversão dos escores 
das questões excluídas em busca de um índice mais 
elevado no Alfa de Cronbach.

Este estudo permitiu a aplicação de uma nova es-
cala de mensuração de Burnout, testando sua confia-
bilidade e análise fatorial. Também foram realizados 
teste de hipóteses referentes ao sexo, ocupação e em 
relação a atividades de supervisão. Por fim, a gran-
de contribuição do estudo centra-se no ineditismo do 
trabalho no Brasil referente a escala OLBI, vindo a 
contribuir para estudos sobre Burnout e demais temas 
do comportamento organizacional. 
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resUmo
O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores que causam estresse ocupacional na atividade dos motoristas de transporte urbano da cidade do Rio 
de Janeiro. O referencial teórico baseou-se no tratamento de temáticas relacionadas ao estresse ocupacional, à síndrome de burnout, ao transporte público urbano 
e às condições de trabalho. Para alcançar o objetivo deste trabalho foi realizada uma pesquisa de campo e um estudo de caso. A elaboração do estudo de caso 
foi baseada em coleta de dados quantitativos e qualitativos. Os dados foram obtidos por meio de um questionário que é utilizado para diagnóstico da síndrome 
de burnout – o Inventário de Maslach – e de entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa apontou a necessidade de melhorar a gestão das empresas de transporte 
público devido às condições de trabalho, que levam os motoristas a apresentam problemas físicos e nível de estresse considerável. Apesar das condições de 
trabalho insatisfatórias, observou-se que os motoristas apresentam um alto grau de satisfação com seu trabalho. O desgaste emocional é o sintoma mais 
expressivo, sendo necessária uma melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores que atuam nesta atividade.

Palavras-chave: Estresse ocupacional. Burnout. Transporte público.

 aBstract
This study aims to identify the factors that cause occupational stress in the activity of urban transport drivers in the city of Rio de Janeiro. The theoretical framework 
was based on the treatment of issues related to occupational stress, the burnout syndrome, urban public transport and working conditions. To achieve the objective 
of this work it was carried out field research and a case study. The preparation of the case study was based on collecting quantitative and qualitative data. Data 
were collected through a questionnaire, the Maslach Inventory, which is used for diagnosis of burnout, and complementary semi-structured interviews. The survey 
showed the need to improve the management of public transport companies, because their drivers have physical problems and stress level considerably due to 
working conditions. Despite the unsatisfactory working conditions, it was observed that drivers have a high degree of satisfaction with their work. The emotional 
stress is the most significant symptom, and will require an improvement in the quality of life of workers in this activity.

Keywords: Occupational stress. Burnout. Public transportation.
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1 INTRODuÇÃO

O presente estudo tem por objetivo analisar a in-
cidência e os fatores que causam estresse ocupacio-
nal na atividade dos motoristas de transporte urbano 
da cidade do Rio de Janeiro. Para tal, o artigo será 
fundamentado por um referencial teórico que inclui 
temas como transporte urbano, estresse ocupacional, 
síndrome de burnout e condições de trabalho.

As condições de trabalho e o tipo de trabalho ao 
qual o trabalhador está exposto vão influenciar dire-
tamente sua saúde e bem-estar, determinando a ocor-
rência de fatores como desconforto, estresse e nível 
de sofrimento. Para Dejours (2007a), a relação com o 
trabalho pode gerar o melhor, mas também pode le-
var ao pior: a crise de identidade e a descompensação 
psicopatológica. Esse risco, paradoxalmente, é tanto 
maior quanto o indivíduo se mobiliza ou se engaja em 
sua atividade profissional e oferece generosamente 
toda sua competência para a empresa.

Ainda segundo o autor, por trás das vitrinas há o 
sofrimento dos que temem não satisfazer, não estar 
à altura das imposições da organização do trabalho: 
imposições de horário, de ritmo, de formação, de in-
formação, de aprendizagem, de nível de instrução e 
de diploma, de experiência, de rapidez de aquisição 
de conhecimentos teóricos e práticos e de adaptação à 
“cultura” ou à ideologia da empresa, às exigências do 
mercado, às relações com os clientes, os particulares 
ou o público, etc.

 A análise dos resultados da presente pesquisa 
está focada em como o estresse se apresenta na saú-
de dos motoristas de ônibus e as ações que a empre-
sa pesquisada adota para diminuir a incidência deste 
fator crítico de saúde na atividade dos empregados. 
Deve-se destacar que o trabalho é fundamental para 
o equilíbrio da saúde mental do indivíduo, pois en-
volve a realização pessoal e social, sendo base para 
a sua saúde. 

É importante analisar quais são os fatores cau-
sadores do estresse ocupacional no âmbito da ativi-
dade dos motoristas de transporte urbano da cidade 
do Rio de Janeiro, pois estes dizem respeito a uma 
atividade indispensável à população e que envolve 
um alto grau de responsabilidade. O bem-estar e a 
saúde destes profissionais são fundamentais, já que 
erros provenientes do elevado índice de estresse que 
o motorista vivencia podem originar acidentes que 
colocam em risco a vida não somente deles, mas de 
inúmeras pessoas.

A partir dessas colocações, este estudo de caso 
pretende retratar os indícios de estresse e suas causas, 
tendo como referência o olhar dos trabalhadores do 
segmento sobre esta questão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 traNsPorte UrBaNo

Com o advento do processo de industrialização 
no século XIX, houve uma migração das pessoas do 
campo rumo às cidades. Ribeiro (2001) reforça tal 
afirmação quando salienta que:

A industrialização, juntamente com o cresci-
mento do setor terciário, a atração que as fa-
cilidades urbanas exerciam, e ainda exercem, 
sobre as populações rurais, a diversificação 
das atividades gerando oportunidades de 
emprego e possibilidade de maior remunera-
ção, aumentaram as correntes migratórias do 
campo para a cidade, principalmente a partir 
da década de 1940, acelerando o processo de 
desenvolvimento das cidades e, com ele, os 
principais problemas urbanos, entre os quais 
provocados pelo tráfego de veículos (RIBEI-
RO, 2001, p. 26)

Muitas são as formas de transporte no Brasil e no 
mundo. As cidades brasileiras, assim como ocorre 
com outros países em desenvolvimento, apresentam 
graves problemas de transporte. Tem-se, assim, uma 
enorme necessidade de práticas públicas urbanas, de 
transporte e de trânsito consistentes para que assim 
atendam a necessidade da demanda e da expansão ur-
bana. Dessa forma, entra em campo o planejamento 
do transporte.

Na edição especial da Agência Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), publicada em 1997, o 
conceito de planejamento de transportes é apresen-
tado como: “a atividade que define a infraestrutura 
necessária para assegurar a circulação de pessoas e 
mercado e que organiza os sistemas de transportes 
[...]” (p. 43).

O SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte/ 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transpor-
te), entidade vinculada à Confederação Nacional de 
Transportes (CNT) desenvolve uma série de progra-
mas, projetos e serviços de aperfeiçoamento e atu-
alização profissional na área do transporte. Para os 
motoristas de ônibus, os objetivos são modificar com-
portamentos no que se refere ao relacionamento com 
o usuário e aperfeiçoar seu desempenho no trânsito. 
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Este aperfeiçoamento inclui também temas sobre o 
papel do motorista de ônibus, prevenção de aciden-
tes, treino operacional sobre o veículo e a prática ao 
volante.

Nos dias atuais há muitas linhas de pesquisa em 
Administração que trabalham a questão do transpor-
te para identificar suas tecnologias e mazelas. Entre 
essas temáticas são abordados também os temas da 
saúde ocupacional e do estresse. Isto se faz necessá-
rio devido ao impacto emocional e mental aos quais 
os trabalhadores dos meios de transporte estão sub-
metidos. As grandes metrópoles enfrentam diversos 
problemas em seus sistemas de transporte público. O 
crescente número de veículos é um exemplo nítido 
do tamanho do desafio dos engenheiros de transpor-
te na busca para adequar a infraestrutura do setor de 
transporte. Vasconcellos (1996) acrescenta informa-
ções pertinentes que fundamentam a reorganização 
urbana:

À medida que foram aumentando as neces-
sidades de deslocamento – em função, por 
exemplo, do crescimento vegetativo da popu-
lação, da mudança de hábitos, das mudanças 
econômicas ou do aumento de renda de gru-
pos específicos – o espaço urbano foi sendo 
adaptado de forma desconexa, mas não por 
isto ineficiente para determinados objetivos 
(VASCONCELLOS, 1996, p. 56).

A necessidade de reorganização do espaço ur-
bano é um dos principais fatores responsáveis pela 
ampliação dos estudos sobre políticas de transporte 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento e de-
pendem fortemente de aspectos econômicos, sociais e 
políticos. A limitação das vias públicas e a gestão do 
trânsito norteiam o problema do sistema de transpor-
te urbano. Devido ao desenvolvimento acelerado das 
cidades, a maioria delas cresceu sem planejamento e 
isso gerou a desordem urbana, sobretudo nos países 
periféricos. Ribeiro (2001) complementa tal argumen-
to quando coloca em questão a variável ambiental e a 
participação do transporte nesta variável. Ele acredita 
que a gestão do transporte deve ser vista juntamen-
te com a questão ambiental e não de forma separada 
para que se busque por políticas que atendam tanto a 
demanda do “caos urbano” quanto às necessidades do 
ambiente no qual está inserido:

Como qualquer atividade humana, os trans-
portes provocam impactos em diversas es-
feras (econômicas, energéticas, temporais, 
urbanísticas, climáticas, poluidoras, de segu-

rança e sociais). Macedo (2001) afirma que 
‘os problemas ambientais das megacidades 
transcendem as fronteiras geopolíticas e 
devem ser enfocados a partir de uma visão 
sistêmica e global’. Neste contexto, o plane-
jamento e a gestão ambiental são fundamen-
tais para garantir o processo em direção ao 
desenvolvimento urbano sustentável (RI-
BEIRO, 2001, p.21).

A resolução dos problemas de infraestrutura no 
transporte é condição necessária para a melhoria do 
bem-estar da população, para que assim todos te-
nham acesso a serviços básicos de transporte urbano. 
Contudo, o investimento na infraestrutura requer o 
aprimoramento da estrutura produtiva do país, jun-
tamente com as políticas de trânsito apropriadas ao 
sistema de transporte local. Sendo assim, é importan-
te ressaltar os investimentos que são necessários para 
a manutenção do transporte urbano, em termos não 
apenas de infraestrutura, como também de formação 
dos motoristas de ônibus e fiscalização de suas con-
dições de trabalho.

2.2 as CoNdiçÕes de traBaLHo

A origem da palavra “trabalho” é atribuída ao 
latim tripalium, que denomina um instrumento de 
tortura composto de três pés (VATIN, 1999). Na 
Idade Antiga, este instrumento servia não apenas 
para a tortura, mas também para tratar animais ou 
para colocar-lhes ferraduras. Desta forma, o sentido 
do trabalho no passado estava associado a algo que 
gerava sofrimento, mas que era produtivo: “nada se 
consegue sem nada, não há produto sem dor, sem dis-
pêndio, sem trabalho” (VATIN, 1999, p. 16).

Da origem da humanidade até os dias atuais, o 
conceito de “trabalho” vem sofrendo alterações, mo-
dificando seus valores. O trabalho antigamente era 
considerado como um indício de inferioridade, de-
sonra e desprezo. Com as transformações do mundo 
do trabalho, decorrentes dos avanços tecnológicos e 
da sociedade, os conceitos alteraram-se. O trabalho 
passou a ser visto como uma fonte de realização pes-
soal e social. O trabalho é considerado como meio da 
pessoa tornar-se digna. Segundo Dejours (2004):

[...] o trabalho é aquilo que implica [...] ges-
tos, saber-fazer, um engajamento do corpo, 
a mobilização da inteligência, a capacidade 
de refletir, de interpretar e de reagir às situ-
ações; é o poder de sentir, de pensar, de in-
ventar, [...] um certo modo de engajamento 
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da personalidade para responder a uma tarefa 
delimitada por pressões (materiais e sociais) 
(DEJOURS, 2004, p. 28).

Entende-se assim que o trabalho é a ativida-
de desenvolvida pelo homem, sob determinadas 
formas, para produzir riqueza. Porém, da mesma 
forma que pode trazer a riqueza, se não for bem 
organizado, pode também trazer riscos e doenças. 
Ou seja, ele pode ser gratificante se as condições de 
trabalho impostas ao funcionário forem satisfató-
rias. Do contrário, pode tornar-se fonte de desgaste 
físico e mental. O trabalho precisa corresponder às 
expectativas do empregado, fornecer oportunida-
des de valorização pessoal, ter horário conveniente 
e flexível, salário adequado, além de condições que 
preservem a saúde.

Para Gaulejac (2007), o trabalho é apresentado 
como uma experiência interessante, enriquecedora e 
estimulante. Cada trabalhador deve sentir-se respon-
sável pelos resultados para poder desenvolver suas 
competências e seus talentos, assim como sua criati-
vidade. O essencial não é mais o respeito pelas regras 
e pelas normas formais, mas a emulação permanen-
te para realizar os objetivos. A mobilização pessoal 
torna-se uma exigência. Cada um deve ser motivado 
para preencher seus objetivos com entusiasmo e de-
terminação.

Segundo Dejours (2010), para muitos sujeitos o 
trabalho é um poderoso operador de construção e es-
tabilização da identidade e da saúde mental. Estudos 
epidemiológicos mostram que a privação de trabalho, 
a demissão e o desemprego de longa duração aumen-
tam consideravelmente o risco de descompensação 
psicopatológica, expressa por alcoolismo, toxicoma-
nia, depressão, violência, suicídio, etc.

A saúde, a higiene e a segurança do trabalho são 
fatores vitais na prevenção de acidentes e na defesa da 
saúde do empregado, evitando o sofrimento humano 
e o desperdício econômico lesivo às empresas e ao 
próprio país. Os trabalhadores que exercem suas fun-
ções diante de condições de risco podem estar sendo 
submetidos a vários aspectos que podem agravar sua 
saúde. Os processos e ambientes de trabalho podem 
causar danos à saúde, seja através de acidentes ou so-
frimento dos trabalhadores ou ainda através da polui-
ção ambiental. Os acidentes de trabalho são um grave 
problema social, devido ao grande número de pessoas 
portadoras de incapacidade total e permanente para 
trabalhar, vítimas de lesões adquiridas no ambiente 
de trabalho.

2.3 o estresse oCUPaCioNaL

Codo e Vasques-Menezes (2004, apud BORSOI, 
2007, p. 106) definem estresse ocupacional como “a 
resposta de um organismo a situações de ameaça no 
ambiente, sendo, portanto, uma reação natural de de-
fesa”. Dessa forma, o ambiente de trabalho se mostra 
extremamente propício para o surgimento de sinto-
mas estressantes aos funcionários por submetê-los a 
desafios e pressões constantes, provocando eventuais 
doenças físicas e mentais.

Gaulejac (2007) destaca que o desempenho e a ren-
tabilidade são medidos em curto prazo, “em tempo 
real”, pondo o conjunto do sistema de produção em uma 
tensão permanente: zero de atraso, tempo exato, fluxos 
tensos, gerenciamento imediato etc. Trata-se de fazer 
sempre mais, sempre melhor, sempre mais rapidamente, 
com os mesmos meios e até com menos efetivos.

Ainda segundo Gaulejac (2007), a cultura do alto 
desempenho se impõe como modelo de eficiência. Ela 
põe o mundo sob pressão. O esgotamento profissio-
nal, o estresse, o sofrimento no trabalho se banali-
zam. A sociedade se torna um vasto mercado, no qual 
cada indivíduo está comprometido em uma luta para 
encontrar um lugar e conservá-lo. 

Como o trabalho é inerente ao ser humano, o his-
tórico de vida do trabalhador deve ser considerado, 
afim de que se possa diagnosticar e compreender o 
que desencadeia o sofrimento humano, levando ao 
estresse ocupacional. As medidas de prevenção de-
vem ser direcionadas não só para o lado “físico” do 
trabalho, mas também para os “agentes” que expõem 
o lado psicológico das pessoas, tendo em vista que 
a maior parte do tempo do indivíduo é dedicada ao 
trabalho. Dejours (2007b) ressalta que as demandas 
sobre a melhoria das condições que causam o sofri-
mento no trabalho emergiram durante os movimen-
tos sociais de 1968, quando reivindicações de caráter 
político e salarial, além da discussão das condições 
de trabalho e o seu significado, ganharam força. In-
felizmente, apesar da intensidade das manifestações, 
os trabalhadores não obtiveram apoio dos sindicatos 
envolvidos, que não consideraram relevante a questão 
do sofrimento dos indivíduos no trabalho.

Sendo assim, é preciso reconhecer o que leva o 
ser humano a associar trabalho a sofrimento. É neces-
sário identificar as expectativas e necessidades dos 
trabalhadores para que as relações de trabalho não 
entrem em conflito, levando à diminuição do rendi-
mento nas atividades e consequentemente ao estresse, 
seja em menor ou maior grau. É importante frisar que 
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o estresse ocupacional é uma “mistura” de sintomas 
físicos e mentais em resposta a alguma mudança na 
vida do indivíduo e se apresenta de forma negativa 
ou não. Faz-se presente no cotidiano dos seres huma-
nos e deve ser monitorado para que não se torne uma 
condição de sofrimento psíquico e físico mais grave.

Quando a relação entre trabalho e saúde psíquica 
já não aparenta ser saudável, outro tipo de estresse 
pode se manifestar: a chamada síndrome de burnout, 
o ápice do estresse. Para França e Rodrigues (1999 
apud Martins, 2007, p. 49), o burnout “é uma resposta 
emocional a várias situações de estresse crônico, que 
ocorrem em função de relações intensas em situações 
de trabalho com outras pessoas”.

Segundo Soares e Cunha (2007):

A síndrome da estafa profissional, também 
denominada síndrome de burnout, foi descri-
ta pela primeira vez pelo psicólogo H.J. Freu-
denberger, no ano de 1974, para descrever 
um sentimento de fracasso e exaustão causa-
do por um excessivo desgaste de energia, for-
ças e recursos [...]. Os primeiros sentimentos 
negativos são direcionados aos desencadean-
tes do processo, ou seja, clientes e colegas de 
trabalho, posteriormente atingindo amigos e 
familiares e, por último, o próprio profissio-
nal. Sintomas físicos associados ao desgaste 
incluem cefaleia, alterações gastrointestinais 
e insônia, entre outros. As consequências da 
síndrome da estafa profissional podem ser 
graves, incluindo desmotivação, frustração, 
depressão e dependência de drogas (SOA-
RES; CUNHA, 2007, p. 505; 506).

Conforme Dorea (2008), quanto maior a intera-
ção do indivíduo com a sociedade, maior a chance 
de desenvolver o burnout. O burnout seria um retor-
no emocional das situações de estresse, vivenciadas 
através das relações intensas no trabalho. Pode-se 
identificar falta de ânimo em profissionais que se de-
dicam demais à profissão e ao seu desenvolvimento 
e que tem suas expectativas frustradas em função de 
grandes obstáculos que não são superados.

Para Gaulejac (2007), o burnout sobrevém quando 
o indivíduo está se esforçando demasiadamente para 
atingir um fim irrealizável, sendo consumido a partir 
de dentro. O aparelho psíquico fica então como um 
elástico muito esticado, como se não pudesse relaxar. 
O esgotamento profissional caminha junto com um 
superinvestimento no trabalho.

Os profissionais mais propensos à síndrome são 
aqueles mais exigentes consigo mesmo, dedicados e 
com pouca capacidade de lidar com situações difí-

ceis, não só no âmbito do trabalho, como em qualquer 
outra situação. Assim como aqueles que são submeti-
dos a baixos-salários, poucas perspectivas de promo-
ção no trabalho, assédios, competição no ambiente de 
trabalho e à falta de reconhecimento. Segundo Gaule-
jac (2007) é preciso ser sempre mais eficaz e produti-
vo para sobreviver. A competição é considerada como 
um dado “natural”, ao qual é preciso adaptar-se bem.

Ainda segundo Gaulejac (2007), a concorrência en-
tre as pessoas leva a focalizar a atenção sobre os desem-
penhos de uns e de outros e a enfraquecer as críticas 
sobre os desempenhos do sistema de organização. Este 
se acha desobrigado de qualquer responsabilidade, as-
sim como aqueles que garantem sua direção. O alto ge-
renciamento se beneficia de uma tela protetora. A con-
corrência não é percebida como um sistema de governo, 
mas como um modo de funcionamento normal, ligado à 
natureza das coisas. A ameaça de perder o posto é vivida 
como a sorte comum de todos os assalariados.

Segundo Jbeili (2008, p.10), os sintomas físicos 
podem se manifestar das seguintes formas: “exaus-
tão, fadiga, dores de cabeça, dores generalizadas, 
transtornos no aparelho digestivo, alteração do sono 
e disfunções sexuais”. Os sintomas psicológicos mais 
comuns são “quadro depressivo, irritabilidade, ansie-
dade, inflexibilidade, perda de interesse, descrédito”. 
Pode haver variação de sintomas e não necessaria-
mente ocorrer em todas as pessoas da mesma manei-
ra. Esses fatores são desenvolvidos ao longo do tempo 
e podem ser compreendidos ou não pelos indivíduos, 
retardando, assim, a ajuda psicológica.

Para Jbeili (2008, p.14), “o diagnóstico de burnout 
só pode ser realizado por médico ou psicoterapeuta, 
levando em consideração as características peculiares 
das três dimensões da doença”. Essas três dimensões 
são estabelecidas por Maslach (1986 apud LIMONGI-
-FRANÇA; RODRIGUES, 1999, p. 48), como: exaus-
tão emocional, desumanização (despersonalização) 
e reduzida realização pessoal no trabalho. A seguir 
apresenta-se a interpretação dada por Maslach aos 
perfis associados às três dimensões.

A exaustão emocional (EE) corresponde à compo-
nente psíquica que tem como universo de avaliação o 
indivíduo consigo mesmo. Refere-se à perda ou des-
gaste de recursos emocionais e visa avaliar a vivência 
do indivíduo por estar exausto emocionalmente devi-
do às demandas laborais.

A desumanização/despersonalização (DE) corres-
ponde à componente social que tem como universo de 
avaliação o indivíduo consigo mesmo e com o grupo. 
Encontra-se na visão do indivíduo a não identificação 
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com o outro, insensibilidade, endurecimento, a não 
preocupação com o outro; os sentimentos de egocen-
trismo, individualismo, culpa no outro, por fim apre-
sentando sérios problemas de relação interpessoal.

A redução da realização pessoal e profissional (RPP) 
corresponde à componente psicossocial que tem como 
universo de avaliação o indivíduo consigo mesmo e com 
o grupo. Está associada a sentimentos e percepções tais 
como calma, autocontrole, utilidade, estímulo, criativi-
dade, controle da situação, energia, contribuição no gru-
po, relação interpessoal, liderança, compreensão.

Para poder avaliar estas três dimensões em indi-
víduos em situações de trabalho, Maslach desenvol-
veu um questionário de 24 perguntas (denominado 
Inventário Maslach de burnout, MBI) identificando a 
frequência de sentimentos ligados a essas dimensões.

Integrando as abordagens de estresse ocupacio-
nal e burnout entende-se que, quando o indivíduo 
vivencia pressões e insatisfações, ele reage a esses 
fatores podendo se adequar e retornar a um estado de 
equilíbrio (físico e psíquico); caso contrário, ele não 
consegue se ajustar e tende a desenvolver quadros de 
burnout, nos quais sua possibilidade de adequação 
às expectativas pessoais e organizacionais se torna 
mais remota, dado seu grau de exaustão emocional e 
despersonalização, o que pode ser mediado por uma 
elevada realização no trabalho (PAIVA, et al., 2013).

Tendo em vista o que foi supracitado, entende-se que 
o surgimento do estresse e/ou da síndrome de burnout 
tem relação direta com as condições de trabalho às quais 
os motoristas de ônibus estão expostos, uma vez que 
afetam sua saúde física, psicológica e até mesmo de se-
gurança (seja do ponto de vista pessoal ou profissional).

3 mETODOLOGIA

O presente trabalho adotou como metodologia a 
pesquisa de campo e o estudo de caso, a fim de apon-
tar as condições de saúde destes profissionais enquan-
to atuam em sua atividade. O estudo assume caráter 
quantitativo ao analisar os dados recolhidos por meio 
do Inventario da síndrome de burnout (MBI), e qua-
litativo ao complementar os dados com entrevistas 
semi-estruturadas, além de utilizar as informações 
disponíveis nos canais de comunicação da empresa 
e do sindicato da classe. O Inventário MBI foi elabo-
rado por Cristina Maslach e Jackson e é formado por 
22 questões que avaliam a frequência de sentimentos 
e reações que os participantes têm ou apresentem du-
rante sua atuação profissional. O questionário utiliza-
do nesta pesquisa teve suas perguntas adaptadas para 

as situações de trabalho dos motoristas de ônibus, ba-
seadas no modelo de Maslach.

O roteiro de entrevistas reúne 17 perguntas que pos-
sibilitam a compreensão de como o estresse e a síndro-
me de burnout poderiam ser desenvolvidas. Para tentar 
associar os transtornos sentidos pelos indivíduos em 
relação ao trabalho, as perguntas tratam dos seguintes 
temas: características particulares dos motoristas; suas 
condições de trabalho e saúde, envolvendo as caracte-
rísticas dos veículos, a realidade social em que se ex-
põe o trabalho, levando em conta também a violência 
urbana; sintomas de saúde por eles citados e os aciden-
tes com suas consequências e possíveis causas.

Os participantes desta pesquisa são todos motoris-
tas de ônibus de uma mesma empresa no município do 
Rio de Janeiro. Esses motoristas formam uma amostra 
de 30 motoristas homens, de um universo de 60 que 
atuam nesta atividade no período da manhã nas ruas 
do Rio de Janeiro. Eles realizam trajetos diferentes: 15 
deles trabalham na linha 132, que faz o trajeto Cen-
tral do Brasil (Centro) até o Leblon (Zona Sul) e a os 
demais na linha 179, que também parte da Central do 
Brasil até o Recreio dos Bandeirantes (Zona Oeste).

A pesquisa foi realizada em um terminal rodoviá-
rio, localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
O critério adotado na escolha das linhas de ônibus foi 
em função do itinerário que cada um pratica, pois, o 
objetivo da pesquisa consiste em comparar os índices 
de estresse entre motoristas que transitam em áreas 
consideradas mais violentas com aqueles que circu-
lam em regiões da Zona Sul da cidade, com menores 
índices de violência. A linha 132 faz o trajeto Zona 
Sul e a linha 179 faz o percurso para a Zona Oeste.

O processo de coleta de dados foi realizado em dois 
dias e 30 motoristas responderam aos questionários. 
Apenas cinco motoristas se recusaram a responder a 
pesquisa, alegando não dispor de tempo para o proces-
so (apesar da autorização do responsável no momento). 
No primeiro dia foi aplicado o Inventário MBI e no se-
gundo foi feita a entrevista complementar. Os motoris-
tas foram escolhidos de forma aleatória, de acordo com 
a disponibilidade de tempo de cada um. É importante 
destacar alguns problemas na aplicação do questioná-
rio por causa do pouco tempo disponível dos motoris-
tas e pela dificuldade na compreensão das perguntas.

3.1 estUdo de Caso

O objetivo deste estudo foi avaliar o índice de 
estresse ocupacional na atividade dos motoristas de 
ônibus em uma amostra de 30 participantes extraí-
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da de um total de 60 motoristas. Segundo os dados 
obtidos, verificou-se que na linha 132 a faixa etária 
dos entrevistados varia entre 28 e 53 anos; o tempo 
de profissão entre 8 e 15 anos e o tempo trabalhando 
na linha, entre 8 meses e 8 anos. Na linha 179, a faixa 
etária dos entrevistados varia entre 28 e 56 anos; o 
tempo de profissão entre 5 e 20 anos e o tempo traba-
lhando na linha entre 8 meses e 8 anos.

Devido ao tempo disponível, o tempo da entrevis-
ta variou entre 7 e 15 minutos com cada motorista, 
mas todos conseguiram responder às questões que 
lhes foram apresentadas.

4 ANáLIsE E INTERPRETAÇÃO DOs 
REsuLTADOs

4.1 aPreseNtação dos dados oBtidos 
Com o QUestioNÁrio de BUrNoUt

Através da aplicação do Inventário MBI foi pos-
sível analisar os valores dos três componentes da 
síndrome de burnout que estão diretamente ligados 
ao ápice do estresse, a saber: Esgotamento Emocio-
nal (EE); Redução da Realização Pessoal e Profis-
sional (RPP) e Despersonalização de Maneira Indi-
vidual (DE).

Na análise de dados foi realizada uma tabulação 
quantitativa para o questionário da síndrome de bur-
nout, utilizando-se o cálculo da escala Likert apre-
sentada por Malhotra (2001), que mensura o grau de 
coerência ou divergência das questões avaliadas. Foi 
feito um ranking médio da pontuação concedida às 
respostas. Os valores obedecem à escala Likert que 
vai de 1 a 7 e as médias de cada pergunta foram cal-
culadas de forma ponderada. A Tabela 1 apresenta 
as médias obtidas no cálculo das respostas para cada 
pergunta do questionário MBI por linha de ônibus 
pesquisada.

Fonte: Elaborado pelos autores.

6,13 4,86

6,33 4,53

5,33 4,4

5  5,13

4,6 4,46

5,33 3,46

4,93 4,8

5,46 3,8

5,33 3,66

5,4 2,53

5,6 3,66

5,8 4,93

5,86 4,66

3,53 4,73

5,73 5,66

5,6 4,6

5,06 4,3

5,93 4,86

5,33 3,26

6,06 5,33

5,8 3,4

5,6 2,93

1 - sinto-me emotivamente esgotado pelo meu trabalho.

2 - Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho.

3- sinto-me cansado quando me levanto de manhã e tenho que encarar outro dia de trabalho.

4 - Posso facilmente entender como meus passageiros se sentem.

5 - sinto que trato alguns de meus passageiros de forma impessoal, como se fossem objetos.

6 - trabalhar com pessoas o dia todo é realmente um cansaço para mim.

7 - Lido eficazmente com os problemas dos meus passageiros.

8 - sinto-me acabado/esgotado pelo meu trabalho.

9 - Sinto que estou influenciando positivamente a vida de outras pessoas através do meu trabalho.

10 - Desde que comecei a trabalhar aqui me tornei insensível com as pessoas.

11 - tenho medo de que este trabalho possa me endurecer/insensibilizar emotivamente.

12 - sinto-me cheio de energia.

13 - sinto que estou trabalhando demais.

14 - Realmente não me importa o que acontece a alguns dos meus passageiros.

15 - Consigo facilmente deixar os meus passageiros  à vontade.

16 - sinto-me satisfeito depois de ter trabalhado junto com os meus passageiros.

17 - trabalhar diretamente com pessoas me deixa muito tenso/estressado.

18 - no meu trabalho tenho alcançado muitas coisas boas.

19 - Sinto como se minha paciência estivesse chegando ao fim.

20 - no meu trabalho lido com problemas emocionais com calma.

21 - tenho a impressão de que os meus passageiros me responsabilizam por alguns de seus problemas.

22 - Pergunto-me porque preciso empenhar-me tanto quando os passageiros não fazem por merecer.

QuESTõES

QuADRO 2: mÉDiAs DAs REsPostAs Do mBi APLiCADo Em motoRistAs DAs LinHAs 132 E 179

MéDIA DA 
lINhA 179

MéDIA DA 
lINhA 132
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A Exaustão Emocional (EE) é composta por 9 questões (1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 17 e 19);
A Despersonalização (DE) é composta por 5 itens (5, 10, 14, 21 e 22) e;
A Realização Pessoal e Profissional (RPP) é composta por 8 questões (4, 7, 9, 12, 15 e 16, 18 e 20).
Através dos dados obtidos pelo inventário da síndrome de burnout, baseado na Escala Likert, foi elaborada 

a média dos valores atribuídos a cada grupo de perguntas correspondentes às dimensões descritas acima, por 
linha de ônibus. Estas médias são apresentadas na tabela 2:

Linha 179 5,60 4,98 5,54
Linha 132 4,10 3,61 4,71

lINhAS PESQuISADAS           Dimensão EE    Dimensão DE            Dimensão RPP

TAbElA 2: mÉDiAs PoR DimEnsão E PoR LinHA DE ôniBus

Fonte: Elaborado pelos autores.

A pontuação atribuída está relacionada à frequên-
cia das respostas obtidas. Os valores atribuídos va-
riam de 1 (nunca) a 7 (sempre). Altos escores (acima 
do valor 4) nas dimensões EE e DE e baixos valores 
na dimensão RPP (abaixo do valor 4) indicam a inci-
dência da síndrome de burnout (Carlotto e Câmara, 
2006). A análise dos resultados obtidos no questio-
nário indica que os motoristas das duas linhas não 
sofrem da síndrome de burnout, pois as médias da 
dimensão RPP estão acima do valor 4.

Entretanto, observa-se que os motoristas da linha 
179 sofrem de um maior índice de estresse emocional, 
pois os escores nas dimensões EE e DE estão acima 
da média considerada razoável (4). Ao se considerar 
a média de cada questão individualmente constata-se 
que a insatisfação maior (altos escores) dos motoris-
tas desta linha está relacionada ao esgotamento com 
o trabalho (questões 1, 2, 3, 8 e 13) e com o relacio-
namento com os passageiros (questões 6, 17, 21 e 22).  
Apesar disto, os índices observados nas questões da 
dimensão RPP revelam que os motoristas apresentam 
um grau relativamente elevado de realização com o 
trabalho, representados pelos altos escores nas ques-
tões 9, 15, 16, 18 e 20, esta última, contraditoriamen-
te, àquela em que afirmam resolver as questões do 
trabalho com calma.

Com relação à linha 132, observa-se um índice 
considerado acima do razoável apenas na dimensão 
EE. Na análise das médias por questão é possível per-
ceber que a insatisfação dos motoristas se refere ao 
cansaço em relação ao trabalho (questões 1, 2, 3 e 13) 
e ao relacionamento com os clientes (questão 17), dois 
aspectos que também aparecem na análise da linha 
179, não obstante a linha 132 apresente valores me-

nores. Os motoristas desta linha também apresentam 
um grau de realização profissional (questões 16, 18 e 
20) considerado satisfatório na escala de 1 a 7. Mais 
uma vez percebe-se na análise dos dados da linha 132 
uma contradição entre o estresse decorrente do es-
gotamento com o trabalho e os passageiros e a reali-
zação profissional. Contudo, esta contradição é ainda 
maior no caso dos motoristas da linha 179, apesar de 
todos trabalharem na mesma empresa.

Para que fosse possível diagnosticar os fatores 
que levaram a essa contradição, após a aplicação do 
questionário de burnout, foram realizadas entrevistas 
complementares semi-estruturadas que procuraram 
verificar a percepção dos motoristas, a fim de se iden-
tificar as razões que levam ao esgotamento no traba-
lho e a realização profissional. Os motoristas respon-
deram questões abertas referentes às suas condições 
de trabalho, problemas ergonômicos, reclamações 
mais frequentes, entre outras, que serão apresentadas 
na próxima seção.

4.2 aNÁLise dos dados oBtidos Nas 
eNtreVistas

A análise das entrevistas revela que há uma con-
tradição entre as respostas dadas pelos motoristas e 
os resultados dos questionários de burnout. No que 
se refere às reclamações mais frequentes na rotina e 
nas condições de trabalho, os motoristas relataram as 
condições de precariedade para atender necessidades 
fisiológicas básicas. Nesta empresa, o mínimo feito 
para os motoristas foi uma parceria com o sindicato 
da classe para que houvesse um banheiro no termi-
nal da Central do Brasil. Entretanto, o banheiro não 
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é usado somente pelos motoristas da empresa, mas 
também serve para os de outras empresas, caracte-
rizando assim um gargalo no suporte aos motoristas. 
Além disso, não há banheiros químicos disponibiliza-
dos pela empresa no bairro final da viagem, levando 
os motoristas a utilizar o banheiro de outra empresa 
ou até mesmo de bares da região.

Outra reclamação frequente diz respeito à limpe-
za dentro do ônibus e nos terminais que, segundo os 
entrevistados, é um fator que pode ser melhorado. Os 
motoristas relataram que os ônibus sem ar condicio-
nado geram maior estresse.

Os entrevistados também apontaram como uma 
condição de estresse o tempo disponível para a ali-
mentação.  Existe a hora de almoço, na teoria, mas 
a maioria não tira esta hora para que possa sair mais 
cedo. O máximo que fazem é um lanche que dura, em 
média, 5 minutos; às vezes, não chegam a sair de den-
tro do ônibus para fazer a refeição (a hora do almoço 
é remunerada pela empresa). Outro fato relatado diz 
respeito à empresa não disponibilizar água para os 
motoristas beberem ou para atender a outras neces-
sidades. A maioria traz suas garrafas para o dia de 
trabalho, quando não as compram.

De acordo com os entrevistados, o procedimento 
de jornada dupla de trabalho não é obrigatório pela 
empresa. Alguns relataram que quando são solicita-
dos a fazer jornada dupla e se recusam sofrem uma 
“pressão” sobre o seu emprego. Dobrar a jornada de 
trabalho pode levar um motorista a um dia de até 15 
horas de trabalho. Segundo os entrevistados, este pro-
cedimento “é muito cansativo e não compensa”.

Contudo, a análise das respostas mostra que há 
uma contradição no discurso dos motoristas, pois, 
embora afirmem não serem “obrigados” pela empre-
sa e que a prática da jornada dupla “não compensa”, 
a maioria afirmou que faz a jornada dupla, alguns 
eventualmente e outros sempre. O mesmo ocorre em 
relação à realização de horas extras. Provavelmente 
isto acontece porque eles se sentem ameaçados no 
seu emprego, conforme relatado. Além disso, a jor-
nada dupla e as horas extras podem ser considera-
das como fatores responsáveis pelo esgotamento no 
trabalho. Segundo Gaulejac (2007), a empresa espe-
ra de seus empregados que se devotem “de corpo e 
alma”. O indivíduo deve consagrar-se inteiramente a 
seu trabalho, sacrificar tudo pela sua carreira. Espera 
ainda que seus empregados sejam fortes, dinâmicos, 
competentes, disponíveis, seguros de si, capazes de 
enfrentar as contradições e de preencher objetivos 
sempre mais ambiciosos. É preciso estar “acima das 

expectativas” para ser apreciado. O contexto suscita 
uma pressão contínua, um sentimento de jamais fazer 
o suficiente, uma angústia de não estar à altura daqui-
lo que a empresa exige.

Outros aspectos relatados quanto às condições de 
trabalho foram: os engarrafamentos; os motoristas de 
vans, táxis e outros ônibus; a “perseguição” dos guar-
das na aplicação de multas; os falsos estudantes por 
tentarem “enganar” o motorista; o pouco tempo para 
descanso e o alto número de pontos de ônibus.

Quanto ao relacionamento com os passageiros, o 
discurso da maioria dos motoristas entrevistados na 
linha 132 revela que há um descontentamento com o 
comportamento dos passageiros, que são classifica-
dos como “mal-educados”, pois entram no ônibus e 
não cumprimentam o motorista. Quando questionado 
sobre o relacionamento com os passageiros, um dos 
entrevistados respondeu: “É bom. Mas quando faço 
a linha Zona Sul, alguns passageiros me tratam mal”. 
Outro entrevistado apontou: ”Na questão de educa-
ção há diferença dos passageiros que pegam o carro 
na Central e os do Leblon”.

Tal reclamação foi verificada apenas na linha 132, 
que percorre a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro 
e concentra os bairros considerados “nobres” da ci-
dade.  Os motoristas entrevistados da linha 179 afir-
maram que se sentem respeitados pelos passageiros 
e atribuem o bom relacionamento ao fato de percor-
rerem regiões mais pobres da cidade, onde os passa-
geiros são de origem mais “humilde”, na descrição de 
um deles.

Quando questionados pelos cursos de capacitação 
e de aperfeiçoamento promovidos pela empresa, os 
entrevistados informaram que são promovidos pelo 
sindicato da classe, a Rio Ônibus. Esses cursos acon-
tecem quando o motorista entra na empresa e quando 
há necessidade de alguma “reciclagem” para atuação 
dos mesmos nas questões de trânsito. Os cursos ofe-
recidos são de direção preventiva, segurança no tra-
balho e até mesmo de manipulação de produtos peri-
gosos (como a gasolina).

As condições ergonômicas nas quais os motoris-
tas exercem seu trabalho foram alvos de reclamação 
nas entrevistas, constituindo-se como um fator causa-
dor de doenças profissionais. A cadeira do motorista 
é apontada como desconfortável, causando dores na 
coluna e nos joelhos, conforme o relato de um dos 
entrevistados: “sinto dores de cabeça, dores nas per-
nas, na coluna, e nos punhos também. No meu caso 
não tive, mas vários profissionais têm problemas de 
hemorroidas devido ao calor do assento próximo ao 
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motor quente e por ficarem horas sentados na mes-
ma posição”. Outros aspectos apontados são a pouca 
iluminação dos veículos e os movimentos repetitivos 
devido à passagem de marcha dos carros. Os fatores 
ventilação, barulho e temperatura do ônibus foram 
pouco criticados em função de uma recente mudança 
estrutural dos veículos da empresa.

Os entrevistados ressaltaram que as condições de 
trabalho melhoraram significativamente com a colo-
cação do motor do ônibus na parte traseira. Contudo, 
a nova frota da linha já terá o motor na frente, ao lado 
do motorista novamente, em razão do funcionamen-
to do sistema de ar condicionado. Os motoristas já 
temem o barulho do motor, caracterizando-o como 
fator de estresse. Até mesmo o lugar onde a roleta está 
posicionada atualmente (junto ao cobrador na parte 
da frente do carro) ajuda o motorista no que tange às 
condições de trabalho. Nos ônibus mais antigos, os 
passageiros ficavam muito próximos ao motorista, o 
que prejudicava sua concentração. Como não se ali-
mentam adequadamente também reclamam de dores 
no aparelho digestivo.

Surpreendentemente, a violência e outros pro-
blemas relacionados à segurança não foram listados 
como fatores causadores de estresse, pois a ocorrên-
cia de assaltos não é frequente nas linhas. Dois fato-
res foram apontados como responsáveis pelo pouco 
número de assaltos: o aumento do número de pessoas 
que possuem RioCard (passe eletrônico), evitando 
que os ônibus trafeguem com somas altas de dinheiro 
e a instalação de câmeras. Esses itens foram relevan-
tes para que se sintam mais seguros.

Quanto às responsabilidades financeiras, relatam 
que os motoristas arcam com os custos de multas e 
dos consertos dos carros em caso de colisões e aci-
dentes. Só depois podem recorrer para recuperar o 
valor pago. Em caso de acidentes é necessário que o 
motorista conte com os passageiros como suas teste-
munhas na hipótese de que seja preciso recorrer junto 
à justiça. O pardal eletrônico é crucial para os moto-
ristas já que quando há alguma imprudência e não há 
prova fotográfica, ao recorrer na justiça, podem argu-
mentar e tentar não pagar a multa. Entretanto, quan-
do há o registro fotográfico, é inevitável o desconto 
em seus proventos. Contudo, a empresa estuda caso a 
caso para evitar injustiças.

No item participação do sindicato da classe no su-
porte aos motoristas e suas reivindicações há reclama-
ções quando se fala da mobilização do sindicato pelas 
causas dos motoristas, já que o mesmo não tem parti-
cipação ativa. Além disso, muitos sequer conhecem o 

sindicato ao qual pertencem, pois não há divulgação 
de informações sobre suas atividades. Acreditam que a 
relação motorista/sindicato não existe na prática.

No que tange ao acúmulo de funções, esta prática 
não foi observada nas linhas pesquisadas: em ambas 
as linhas há sempre o cobrador e o motorista. Quando 
questionados sobre o acúmulo de tarefas, mostram-
-se satisfeitos por não vivenciarem este problema, em 
função do alto grau de responsabilidade do acúmu-
lo de tarefas de cobrador e motorista, sobretudo por 
considerarem a remuneração insuficiente, fator sina-
lizado pela maioria dos entrevistados. Além disso, a 
maior parte dos entrevistados só atua como motorista 
e não tem outra atividade paralela.

De modo geral, os entrevistados se mostraram 
satisfeitos com a empresa e gostam do que fazem. 
Sugerem apenas o aperfeiçoamento da política da 
empresa no atendimento às condições básicas de tra-
balho. Contudo, os entrevistados destacam que as 
condições de trabalho já foram bem piores. Apesar 
das condições de trabalho terem melhorado, os moto-
ristas entrevistados ressaltaram que a jornada de tra-
balho é longa e cansativa, o que constitui um fator de 
agravamento da tensão no trabalho. Uma parcela dos 
entrevistados respondeu que são motoristas por falta 
de uma opção melhor, uma vez que não têm estudo 
suficiente para obter outro tipo de colocação.

Os motoristas entrevistados sugeriram as seguin-
tes melhorias nas condições de trabalho para minimi-
zar o estresse:
• Melhores condições de trabalho no que se refere 

ao atendimento às necessidades básicas dos mo-
toristas: banheiros adequados, de preferência com 
cabine dupla e fornecimento de água potável;

• Uma remuneração melhor: antes o piso salarial 
chegava a até cinco salários mínimos; o valor atual 
está em R$ 1.170,00 (sem descontos);

• Música ambiente também foi uma solicitação, 
mesmo sabendo que a política da empresa não 
permite, pois eles alegam que a música ajuda a não 
estressá-los tanto.

    5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

Foram apresentados neste trabalho, a partir de 
uma pesquisa feita com motoristas de ônibus de uma 
empresa da cidade do Rio de Janeiro, os principais 
fatores causadores do estresse na atividade e como o 
transporte urbano e suas mazelas influenciam na qua-
lidade de vida destes funcionários. Detectou-se que 
as condições de trabalho e saúde e a relação com os 
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passageiros e os fatores ambientais aos quais são sub-
metidos fazem com que essa profissão se torne estres-
sante e desgastante. Grande parte dos entrevistados 
afirma sentir os sintomas de desgaste físico, descritos 
por Jbeili (2008) como a profissão que pode acarretar 
a síndrome de burnout. Entretanto, verifica-se que os 
motoristas, na sua maioria, alegam estarem satisfeitos 
com a função que exercem e salientam que “já estão 
acostumados” com a rotina e a pressão impostas.

A fala dos motoristas está respaldada pelo resul-
tado verificado no inventário de burnout respondido 
por eles. Apesar de apresentarem um elevado índice 
de estresse, explicitado nas dimensões relacionadas 
à exaustão emocional e despersonalização, os en-
trevistados também apresentam um índice razoável 
de realização pessoal e profissional, o que denota a 
satisfação dos motoristas com o seu trabalho, apesar 
das condições inadequadas no exercício de sua ativi-
dade. A satisfação com o trabalho pode ser apontada 
como um dos fatores que impedem a ocorrência do 
burnout, apesar das condições estressantes as quais 
estão submetidos.

Observa-se, ainda, que as questões associadas ao 
relacionamento com os passageiros geram um grau 
considerável de insatisfação para os motoristas. Tal 
fato confirma o que é sinalizado por Dorea (2008), ao 
afirmar que estão mais sujeitos a ocorrência de estres-
se e da síndrome de burnout os trabalhadores cuja ati-
vidade exige maior interação com a sociedade. Além 
disso, o estresse também está associado à frustração 

decorrente de uma alta expectativa em relação ao tra-
balho e a um alto grau de exigência consigo mesmo. 
Esta última característica é identificada na resposta 
dos entrevistados que se dizem motoristas por falta 
de opção e de formação educacional.

Com base nas condições de trabalho dos motoris-
tas de transporte urbano é possível visualizar algu-
mas soluções de melhora para esses trabalhadores. 
Quanto ao trânsito, acredita-se que deveriam ser 
implementados programas públicos com o objetivo 
de atrair mais passageiros para o transporte urbano, 
diminuindo assim a quantidade de carros nas vias 
públicas. Reorganização ergonômica do ambiente de 
trabalho e programas laborais, com técnicas de cor-
reção postural e alongamento, devem ser elaborados 
para possibilitar a redução dos danos causados pelas 
posturas forçadas e pelos movimentos repetitivos. Es-
sas ações podem auxiliar na qualidade de vida profis-
sional e pessoal desses trabalhadores.

Tais medidas poderiam ser fiscalizadas por meio 
da legislação que rege as jornadas de trabalho e as 
condições dos veículos, por um sindicato mais pre-
sente na luta por melhorias para os trabalhadores da 
classe e pelo apoio das empresas ao adotar medidas 
preventivas que acompanhem o desempenho e o es-
tilo de trabalho dos motoristas. Assim, será possível 
diagnosticar alguns transtornos físicos e/ou psíquicos 
para que não se tornem mais graves com o decorrer 
do tempo, comprometendo a vida do indivíduo em to-
dos os seus aspectos.
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resUmo
Este artigo apresenta um estudo bibliográfico e de cunho exploratório, com o objetivo de apresentar o uso do Balanced Scorecard (BSC) sob a perspectiva integradora 
da logística. No atual contexto da economia, a gestão logística é uma peça fundamental para otimização dos custos e estimativa do ciclo de vida de cada produto. A 
exigência de qualidade no mercado consumidor e principalmente a competição entre fornecedores exigem a adoção de uma abordagem de medição de desempenho 
moderna e alinhada ao desenvolvimento da empresa. Apesar disso, algumas organizações ainda permanecem focadas em utilizar medidas financeiras tradicionais, 
não gerenciando seus intangíveis. O Balanced Scorecard foi idealizado como uma poderosa ferramenta de alinhamento estratégico organizacional a qual contempla 
perspectivas financeiras e não financeiras. O estudo explorou breves considerações em avaliação de desempenho em logística, dando ênfase a avaliação da gestão 
da cadeia de suprimento e os aspectos conceituais relacionados ao modelo do Balanced Scorecard, e em seguida apresentando-o aplicado ao contexto da logística. 
Pretende-se com o escopo desta pesquisa trazer à discussão a possibilidade de uma perspectiva integradora da Gestão de Cadeia de Suprimento (SCM) ao BSC.

Palavras-chaves: Logística. Balanced Scorecard. Avaliação de Desempenho.

 aBstract
This article presents a literature review and exploratory study with the aim of presenting the Balanced Scorecard (BSC) as integrative perspective of logistics. In 
the current economic context, logistics management is a key part of the optimization of costs and estimated life cycle of each product. The demand for quality in 
the consumer market and especially the competition between suppliers, require the adoption of a modern approach for measuring and aligned with the company's 
development performance. Nevertheless, some companies are still focused on using traditional financial measures, not managing their intangible. The Balanced 
Scorecard was designed as a powerful organizational strategic alignment tool which includes financial and non-financial perspectives. The study explored brief 
considerations in assessing logistics performance, emphasizing the evaluation of the management of the supply chain and related to the conceptual model of the 
Balanced Scorecard aspects then presenting it applied to the context of logistics. The purpose of the scope of this research bring to discussion the possibility of an 
integrative perspective of Supply Chain Management (SCM) at the BSC. 

Keywords: Logistics. Balanced Scorecard. Performance Evaluation.
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1 INTRODuÇÃO

Propõe-se um estudo bibliográfico, adotando o 
modelo de avaliação de desempenho do Balanced 
Scorecard (BSC) sob a perspectiva integradora da lo-
gística. No atual cenário econômico a logística se tor-
nou uma peça fundamental nas empresas sejam elas 
de pequeno ou grande porte. A preocupação com os 
custos, a estimativa do tempo de vida de cada produ-
to, a exigência de qualidade no mercado consumidor e 
principalmente a competição com fornecedores, leva 
cada vez mais a necessidade de uma logística moder-
na e adequada ao desenvolvimento da empresa. 

Apesar da necessidade de uma abordagem moder-
na para a medição de desempenho, as empresas ainda 
permanecem focadas em medidas financeiras tradi-
cionais e medidas intangíveis, tais como a satisfação 
dos clientes e a imagem organizacional que acabam 
não sendo objeto de mensuração e consequentemente 
não gerenciadas. Embora existam algumas pesquisas 
sobre análise de desempenho, a pesquisa se justifica 
posto que não há clara definição na literatura ou evi-
dências empíricas sobre quais são as melhores práti-
cas ou modelos de avaliação de desempenho adaptá-
veis ao contexto da logística. 

A pesquisa tem por objetivo apresentar o Balan-
ced Scorecard sob a perspectiva integradora da logís-
tica, bem como identificar as principais métricas que 
podem ser utilizadas na avaliação de desempenho na 
gestão da cadeia de suprimentos.

O estudo abrangeu primeiramente breves consi-
derações em avaliação de desempenho em logística, 
dando ênfase a avaliação da gestão da cadeia de su-
primento (supply chain management) e em seguida 
apresentou os aspectos conceituais básicos do modelo 
do Balanced Scorecard (BSC), para em seguida apre-
senta-lo aplicado ao contexto da logística. Pretende-
-se com esta investigação trazer à discussão a possi-
bilidade de uma perspectiva integradora da Gestão de 
Cadeia de Suprimento (SCM) ao BSC.

2 GEsTÃO DA CADEIA DE 
suPRImENTO (sCm)

Percebe-se que os gastos com logística são cres-
centes e, com isso, ela se tornou cada vez mais im-
portante dentro da estratégia empresarial. A atual 
tendência é a gestão de todo o canal logístico ao invés 
de foco único nas atividades logísticas internas à em-
presa. “A gestão da cadeia de abastecimentos amplia 

as oportunidades para reduzir os custos e melhorar os 
serviços ao cliente” (TERZIAN, 2007).

Uma cadeia de suprimentos consiste em diferen-
tes níveis, ou seja, fornecedor, fabricante, distribui-
dor e consumidor, e é uma rede de empresas que se 
influenciam mutuamente afetando o desempenho um 
do outro. Assim, uma questão importante na SCM é 
o desenvolvimento de sistemas de medição de desem-
penho integrado (BIGLIARDI; BOTTANI, 2010).

A gestão da cadeia de suprimentos (SCM) é a in-
tegração das funções de planejamento, controle e oti-
mização do fluxo de bens ou produtos, informações e 
recursos ao longo da rede de organizações que ligam 
em mão dupla os diferentes processos e atividades 
que agregam valor na forma de produtos e serviços 
que são colocados à disposição do consumidor final 
(RODRIGUES, 2004). Isso inclui coordenação e co-
laboração entre os vários participantes da rede, tais 
como fornecedores de serviços e clientes. Em essên-
cia, a SCM integra os suprimentos à gestão da de-
manda através das empresas (BALLOU, 2007).

Estudiosos têm procurado mensurar como a inte-
gração da cadeia de suprimentos pode contribuir para 
o crescimento de vários “players” e indivíduos ao lon-
go da cadeia e tentado identificar quais as melhores 
práticas adotadas. Ao buscar medir o desempenho 
da cadeia de oferta, na qual o controle baseia-se não 
apenas na propriedade e sim nas várias interfaces da 
rede, o sistema de medição pode refletir um sistema 
de medição do imensurável. Atividades que não estão 
sob o controle direto de uma determinada empresa 
têm de ser medidas e controladas de maneira a tornar 
a cadeia de fornecimento transparente, em um nível 
nunca antes experimentado e de forma a levar ao au-
mento dos níveis de desempenho (VAN HOEK, 1998; 
JABBOUR et al., 2011). 

Em uma visão mais global, a abordagem de siste-
mas aplicada às decisões da cadeia pode identificar 
maiores economias de custos e/ou melhorias de aten-
dimento aos clientes do que uma perspectiva mais 
reducionista considerando-se apenas uma empresa 
em particular. Dispondo das informações de custos 
e receitas dos participantes do canal, os potenciais 
benefícios podem ser calculados e, consequentemen-
te, identificado o melhor curso de ação a seguir. Fre-
quentemente os benefícios acumulados ao longo da 
cadeia ou por algum de seus membros podem tornar 
o processo decisório inerentemente instável. Neste 
caso, a estratégia de geração de receitas para a cadeia 
de suprimento será tão importante como a redução de 
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determinado custo. Projetando os resultados da ca-
deia de forma integrada, desde a logística de atendi-
mento ao cliente e seu relacionamento com a receita 
(BALLOU, 2007).

Bowesox e Closs (1997) descrevem as dimensões 
da logística usadas por empresas globais para dife-
renciar suas capacidades em relação aos concorren-
tes, tais como custo, serviço ao cliente, produtivida-
de, gestão do ativo, qualidade e benchmarking. Os 
referidos autores consideram ainda que a excelência 
logística pode ser descrita em termos de seis inicia-
tivas de gestão inter-relacionadas: sucesso dos clien-
tes, excelência funcional, integração dos processos 
internos, alinhamento da cadeia de abastecimento, 
métricas de desempenho dos processos e ligação aos 
impactos financeiros. 

A pesquisa de Kleijnen e Smits (2003) começa com 
uma análise crítica de diversas métricas de desempe-
nho para a gestão da cadeia de suprimentos (SCM), 
utilizado por uma empresa de fabrico específico. Em 
seguida, ele resume como a teoria econômica trata 
métricas de desempenho múltiplos. Na verdade, o do-
cumento se propõe a lidar com diversas métricas em 
SCM através do Balanced Scorecard - que mede os 
clientes, processos internos, inovações e finanças. A 
finalidade é prever como os valores dessas métricas 
vão se alterar a simulação e como podem ser usadas. 
O documento distingue quatro tipos de simulação de 
SCM: (i) de simulação de planilha, (ii) dinâmica do 
sistema, (iii) de simulação de eventos discretos, e (iv) 
jogos de negócios. Estes tipos de simulação podem 
explicar o efeito chicote, prever valores de taxa, e 
educar e treinar os usuários. Validação de modelos de 
simulação requer análise de sensibilidade, para tan-
to, uma metodologia estatística é proposta. O artigo 
conclui com sugestões para uma agenda de pesquisa 
possível no SCM (KLEIJNEN; SMITS, 2003). 

As empresas para se tornarem líderes necessitam 
incluir a medição de desempenho dentre suas dimen-
sões estratégicas para excelência, de modo a alcançar 
as melhores práticas em logística, as quais incluem a 
mensuração de desempenho como uma de suas di-
mensões para a excelência (BARBOSA et al., 2007)

2.1 Gestão da Cadeia de sUPrimeNto 
e aVaLiação de desemPeNHo

Parte do desempenho da SCM depende de como 
seus resultados são mensurados. Algumas aborda-
gens de avaliação de desempenho concentram-se 
no design de produtos, aquisição e desenvolvimento 

de fornecedores, planejamento integrado, compras e 
produção, enquanto na extremidade da distribuição 
da cadeia de fornecimento, uma série de abordagens 
variantes concentra-se na previsão de demanda, ser-
viço ao cliente, distribuição, gestão de inventário e 
adiamento e produção de outro cliente orientado e 
estratégias de distribuição. Dependendo dos perfis 
de mapeamento das empresas dos participantes e da 
realização de parcerias, alianças etc., o jogador do-
minante na cadeia de abastecimento e a estratégica 
global determina quais os pontos de avaliação e a 
ênfase que deve ocorrer na cadeia de fornecimento 
(BARBER, 2008). 

Modelos tais como a ISO 9000:2000, o Prêmio 
Nacional da Qualidade e diversos modelos de ges-
tão (Logística Empresarial, Seis Sigma, Gestão da 
Qualidade Total e Balanced Scorecard, avaliação 
com base em critérios de competitividade, entre ou-
tros), têm como elemento central de seus sistemas a 
necessidade de que as decisões estejam calcadas em 
informações quantitativas (DURSKI, 2003; SOUZA; 
KLIEMANN NETO; ANZANELLO, 2012).

Outro estudo procurou destacar o papel dos siste-
mas de medição de desempenho ao apoiar iniciativas 
de melhoria da qualidade ao nível amplo da cadeia 
de suprimento, sublinhando a importância dos prin-
cípios de qualidade para os ambientes colaborativos, 
identificando os principais fatores críticos de suces-
so (FCS) para uma implementação bem-sucedida de 
iniciativas de melhoria de qualidade. Como ponto de 
partida, o artigo apresenta uma metodologia quali-
tativa para avaliar a predisposição das empresas em 
aproximar essas iniciativas. Uma dimensão funda-
mental para avaliar a prontidão de uma empresa em 
iniciar o processo de melhoria da qualidade da cadeia 
de suprimento sob essa perspectiva é a capacidade de 
mensurar de forma eficiente e eficaz seus desempe-
nhos na gestão da cadeia de suprimento. Para alcançar 
esse objetivo, a empresa deve ser capaz de adoptar a 
abordagem correta de mensuração, combinando com 
as idiossincrasias da cadeia de suprimento (CAGNA-
ZZO; TATICCHI; BRUN, 2010).

Em recente estudo foram encontrados seis indica-
dores considerados os fatores mais significativos no 
desempenho da cadeia de suprimento: confiabilidade 
no produto, cumprimento dos funcionários, satisfa-
ção dos clientes, entrega no prazo, crescimento do lu-
cro e eficiência no trabalho. Ip, Chan e Lam (2011) de-
senvolveram tal estudo com o objetivo de propor uma 
abordagem integrada para modelagem e desempenho 
da cadeia de fornecimento e medição de estabilidade 
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utilizando um sistema dinâmico (SD) e a média mó-
vel auto regressiva integrada. 

Em função das crescentes mudanças de ênfase ao 
longo do estudo da logística, houve também uma al-
teração na forma de medir e sobre como implementar 
tais medidas de desempenho. Isto levou à execução 
dos vários modelos, desde aqueles com base em três 
níveis de indicadores de desempenho da cadeia, como 
por exemplo, o Balanced Scorecard (BSC) com base 
no total desempenho da empresa para outros com 
base em requisitos de resultados. Documento ela-
borado tendo como pano de fundo os conceitos de 
logística contemplados pela IFRC (Cruz Vermelha) 
oferece três tipos de insights. Primeiro, ele descreve a 
situação da área de logística da IFRC e indica quando 
e por que o set-up de um sistema de gestão de de-
sempenho e suas ferramentas de apoio foi iniciado. 
Segundo, dá uma visão detalhada do processo de de-
senvolvimento do indicador em uma base diária. Em 
terceiro lugar, mostra os pontos de vista e indicadores 
concretos escolhidos após a fase de piloto (SCHULZ; 
HEIGH, 2009).

O objetivo da gestão da cadeia de suprimentos é 
criar mais valor, não apenas para alguns participantes 
ao longo da cadeia de fornecimento, mas para toda 
a rede incluindo os clientes finais. Todos os partici-
pantes da cadeia necessitam maximizar o valor agre-
gado da cadeia como um todo e devem fazê-lo em 
um ambiente em constante mudança e cada vez mais 
arriscado. Consequentemente, métricas de gestão da 
cadeia de valor não devem se concentrar apenas em 
áreas parciais, mas olhar toda a cadeia. Este é o ra-
ciocínio central por trás da abordagem de medição 
do desempenho do Balanced Scorecard (BARBER, 
2008; PARK; LEE; YOO, 2005). 

Apesar das evidências encontradas na literatura 
acerca da mensuração de desempenho da gestão da 
cadeia de suprimento nos anos recentes, ainda há um 
grande espaço para pesquisas que levem à solução 
dos problemas associados à mensuração de desempe-
nho da SCM, incluindo: características das medidas 
e métricas, aferição de medidas, práticas de gestão 
adotadas, integração e parceria e relevância socioam-
biental (GOPAL; THAKKAR, 2012).

3 O BALANCED sCORECARD - BsC

O Balanced Scorecard (BSC) inicialmente era 
descrito como um sistema de avaliação de desempe-
nho contendo medidas financeiras e não-financeiras. 
Hoje há consenso de que o BSC é um sistema de ges-

tão concebido para as organizações gerenciarem sua 
estratégia. O painel de desempenho é uma forma de 
(1) descrever e traduzir a visão e estratégia, (2) comu-
nicar e vincular os objetivos estratégicos às medidas; 
(3) alinhar iniciativas estratégicas, e (4) implementar 
a estratégia (KAPLAN, 2010; MALMI, 2001; KA-
PLAN; NORTON, 2001).

Na visão de seus idealizadores, o Balanced Sco-
recard pode ser amplamente utilizado pelas organi-
zações para viabilizar processos gerenciais críticos, 
tais como: 1) Esclarecer e traduzir a visão e a estra-
tégia; 2) Comunicar e associar objetivos e medidas 
estratégicas; 3) Planejar, estabelecer metas e alinhar 
iniciativas estratégicas; 4) Melhorar o feedback e o 
aprendizado estratégico.

O Balanced Scorecard se propõe a traduzir os re-
sultados do planejamento estratégico em termos ope-
racionais para as organizações, possibilitando uma 
análise e simulação financeira em paralelo da empre-
sa e dos planos de ações necessários para se chegar 
aos resultados desejados (SALTERIO; WEBB, 2003).

Três estágios de negócios distintos foram observa-
dos por Kaplan e Norton (1997), fazendo-se necessá-
rios definir um conjunto de medidas adequado a cada 
um dos estágios. O primeiro estágio é chamado de 
“rápido crescimento”. O segundo estágio de “susten-
tação” há ênfase nas medidas financeiras tradicionais. 
O terceiro e último estágio, da “colheita”, possui ên-
fase no fluxo de caixa (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Para apresentar uma imagem clara do desempenho 
organizacional, a empresa precisa se concentrar não 
apenas em medidas financeiras de desempenho, mas 
também em medidas não financeiras. O Balanced 
Scorecard (BSC) mede o desempenho das empresas 
de quatro perspectivas: financeira, cliente, processos 
de negócios internos e de aprendizagem e crescimen-
to (WALL, 2003). 

A perspectiva financeira deve ser um incentivo à 
vinculação de seus objetivos financeiros à estratégia 
da empresa, tendo como foco para os outros objetivos 
e medidas das outras perspectivas, fazendo parte de 
uma relação de causa e efeito.

A perspectiva dos clientes permite aos executivos 
identificar segmentos passíveis de competição, bem 
como definir as medidas de desempenho das unida-
des nos seus segmentos-alvo.

A perspectiva dos processos internos deve ser 
voltada para aqueles processos que impactam direta-
mente na satisfação do cliente e na consecução dos 
objetivos financeiros da empresa,

Os objetivos e medidas da quarta e última pers-
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pectiva do BSC são desenvolvidos com a finalida-
de de orientar as organizações em seu processo de 
aprendizado e crescimento organizacional.

A figura 1 apresenta a tradução da visão e da es-
tratégica conforme as quatros perspectivas do Balan-
ced Scorecard proposto por Kaplan e Norton (1996),

Lipe e Salterio (2000) em estudo analisam efeitos 
do equilíbrio do BSC, especificamente, como equi-
librar os indicadores que incluem algumas medidas 
comuns a várias unidades e outras medidas que são 
únicas para uma unidade em particular e de que for-
ma isso poderia afetar as avaliações dos superiores de 
desempenho dessa unidade. Os achados da pesquisa 
mostram que apenas as medidas comuns afetam as 
avaliações superiores. 

Kaplan e Norton ligaram as quatro perspectivas: 
financeira, clientes, processos internos e aprendizado 
e crescimento para fornecer uma melhor articulação 
entre os objetivos estratégicos e processos operacio-
nais. No entanto, há variantes do estudo de ambos 
usando elementos da engenharia econômica na ten-
tativa de aproximar a mensuração econômica e seus 
aspectos financeiros aos processos de logística, à 
análise de implementação e das fases operacionais da 
gestão da cadeia de suprimento (SCM), ou ainda o 
uso do método de avaliação multicritério (AHP) bas-
tante utilizado na tomada de decisão empresarial e 
abordagem de pesquisa operacional medindo inves-

timentos,  receitas e despesas operacionais, através 
de modelagem matemática. Trata-se de tentativas de 
compreender as operações da gestão de perfis funcio-
nais e a aplicação de medidas de resultados de gestão 
estratégicas concebidas a partir de diferentes abor-
dagens desenvolvidas em o início da década de 90 
(KAPLAN; NORTON, 1997; VARMA; WADHWA; 
DESMUKH, 2008). 

  4  LIGANDO O BsC À mENsuRAÇÃO   
      DA sCm

O Balanced Scorecard (BSC) sugerido por Ka-
plan e Norton (1997) apresenta um sistema de me-
dição global de cadeias de suprimento, incluindo as 
quatro diferentes perspectivas durante a medição de 
desempenho, ou seja, o cliente, negócio, financeiro, 
processo interno e aprendizagem e inovação. Estas 
quatro perspectivas cobrem os diferentes aspectos 
do desempenho da cadeia de fornecimento; (1) a 
perspectiva do cliente tenta olhar como uma orga-
nização gosta de apresentar-se para seus clientes; 

TAbElA 2: mÉDiAs PoR DimEnsão E PoR LinHA DE ôniBus

Fonte: Elaborado pelos autores.
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(2) a perspectiva financeira analisa a forma como o 
apresenta-la para seus stakeholders; (3) a perspec-
tiva de inovação e aprendizagem analisa como uma 
organização aprende e realiza inovação a fim de 
sustentar-se no futuro, e (4) a perspectiva de pro-
cessos internos tenta descobrir o quão bem a em-
presa realiza seus processos de negócios internos 
(VARMA; WADHWA; DESMUKH, 2008; SHAR-
MA; BHAGWAT, 2007).

Um estudo concebido a partir das quatro perspec-
tivas do BSC foi conduzido junto a altos executivos 
envolvidos nas funções da cadeia de suprimentos das 
empresas, e junto aos clientes e aos executivos da in-
dústria provedora de serviços de logística. Apesar da 
necessidade de proporcionar uma abordagem equili-
brada para a medição de desempenho, as empresas 
pesquisadas responderam que ainda mantinham o 
foco em medidas financeiras tradicionais (receita 
bruta, o lucro antes de impostos e redução de custos). 
Porém, em uma perspectiva de cadeia de suprimen-
tos, as medidas intangíveis, tais como a satisfação do 
cliente também eram medidas. Alguns indicadores-
-chave de desempenho de logística identificados in-
cluíam a entrega no prazo e a satisfação do cliente 
(CHIA; GOH; HUM, 2009). 

Outra pesquisa acerca do uso do BSC em ca-
deias de suprimento de alimentos apontou que as 
empresas examinadas tinham uma visão seme-
lhante para três das quatro perspectivas do BSC, 
que poderiam ser, assim, consideradas como va-
lidadas. Por outro lado, alguns resultados diver-
gentes foram observados sobre a perspectiva de 
aprendizado e crescimento (BIGLIARDI; BOT-
TANI, 2010). Entretanto, estudo anterior conduzi-
do por Malmi (2001), 15 das 17 empresas entrevis-
tadas afirmaram usavam as quatro perspectivas 
sugeridas por Kaplan e Norton.

Entretanto, estudo recente (PARK; LEE; YOO, 
2005) acerca de desempenho de SCM, reportou três 
limitações. Primeiro, as medidas de SCM não estão 
ligadas ao BSC. Segundo, as medidas de SCM geral-
mente não têm considerados os objetivos que podem 
ser alcançados por meio das estratégias de SCM e 
respectivas soluções. Terceiro, as medidas não iden-
tificam as características dos produtos, segmento da 
indústria e estratégia de produção. 

Os referidos autores propõem um framework a 
partir da literatura do BSC e da SCM, analisando as 
relações causais entre as soluções de SCM e de carac-
terísticas de produto e respectivas medidas. Os auto-
res acreditam que a relação entre as medidas identi-

ficadas e as soluções de SCM podem ser usadas para 
avaliar o impacto do resultado da gestão da cadeia de 
suprimento - SCM (PARK; LEE; YOO, 2005).

Entretanto, percebe-se que uma cadeia de su-
primentos engloba todas as atividades relacionadas 
com o transporte de mercadorias a partir do está-
gio de matérias-primas até o usuário final. Portan-
to, incluindo uma variedade de empresas, que vão 
desde aquelas que processam matérias-primas para 
as pessoas envolvidas no comércio grossista e reta-
lhista. Também inclui todos os tipos de organiza-
ções envolvidas em transporte, processamento da 
informação, e movimentação de materiais. Medi-
das de desempenho tradicional de logística, embo-
ra úteis, não aparentam ser adequadas para avaliar 
o desempenho da cadeia de suprimentos nem para 
incorporar medidas que motivem os funcionários 
a se comportarem com uma orientação a cadeia de 
abastecimento. Acredita-se que a abordagem de 
medição do BSC pode ser usada para desenvolver 
um quadro abrangente para medir o desempenho 
da cadeia de suprimentos. O principal objetivo é 
vincular o BSC aos objetivos primários de SCM 
(BREWER; SPEH, 2000).

Muitas empresas ainda possuem uma miríade 
operacional e adotam medidas físicas para suas ati-
vidades locais. Mas em regra estas medidas são ori-
ginadas de baixo para cima em um processo ad hoc. 
As medidas do BSC, por sua vez, baseiam-se nos ob-
jetivos estratégicos da empresa e competitividade da 
demanda. Através da escolha de um conjunto limita-
do de indicadores chave de desempenho (indicado-
res críticos) para cada uma das quatro perspectivas, 
o painel de desempenho auxilia a focar na visão es-
tratégica; enquanto os sistemas de avaliação tradicio-
nais consideram apenas informações passadas (KA-
PLAN; NORTON, 1993).

Conforme visto, o BSC fornece uma estrutura 
para a ligação de ativos intangíveis para a criação de 
valor para o acionista por meio de quatro perspecti-
vas inter-relacionadas (KAPLAN; NORTON, 2004).  
Cada uma das quatro perspectivas do BSC deve ser 
traduzida em métricas correspondentes e medidas 
que reflitam metas e objetivos estratégicos. As me-
didas incluídas no BSC devem ser monitoradas e 
rastreadas ao longo do tempo, e integradas explicita-
mente no processo de SCM estratégico (BHAGWAT; 
SHARMA, 2007). 

A figura 2 apresenta um conjunto de métricas 
que podem ser utilizadas explicitamente no proces-
so de SCM, 
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Fonte: (BHAGWAT; SHARMA, 2007, p. 53-54), adaptado

o lucro líquido versus índice de produtividade
taxa de retorno sobre o investimento
As variações em relação ao orçamento
Comprador-fornecedor nível de parceria
Desempenho de entrega
fornecedor de iniciativas de redução de custos
Confiabilidade de entrega
Custo por hora de operação
informações carregando custo
taxa de rejeição fornecedor

tempo de consulta ao Cliente
Valor percebido do produto pelo cliente
gama de produtos e serviços
tempo de ordem
A flexibilidade dos sistemas de serviços para atender às 
necessidades específicas dos clientes
Comprador-fornecedor nível de parceria
o prazo e desempenho de entrega
Eficácia dos métodos de entrega de faturas
Confiabilidade de entrega
Capacidade de resposta às entregas urgentes
Eficácia do cronograma de planejamento de distribuição
informações de custos
Qualidade da documentação de entrega
Confiabilidade direcionador para o desempenho
Qualidade dos bens entregues
Realização de entregas livres de defeitos

oferta total de tempo de ciclo de cadeia
Tempo total de fluxo de caixa
A flexibilidade dos sistemas de serviços para atender às 
necessidades específicas dos clientes
nível de fornecedor de entregas livres de defeitos
Precisão de técnicas de previsão
tempo de ciclo de desenvolvimento de produto
tempo de ciclo de compras do pedido
tempo de ciclo de processo de planejamento
Eficácia do cronograma de produção
A utilização da capacidade
Custo total de estoque como: nível de estoque de 
entrada; trabalho em andamento; valor sucata; Produtos 
acabados em trânsito
taxa de rejeição do fornecedor
Eficiência de tempo do ciclo de ordem de compra
frequência de entrega

Assistência do fornecedor na solução de problemas 
técnicos
Capacidade do fornecedor para responder a problemas 
de qualidade
iniciativas de redução de custos pelo fornecedor
A utilização da capacidade
Precisão de técnicas de previsão
tempo de ciclo de desenvolvimento de produto
A flexibilidade dos sistemas de serviços para atender às 
necessidades específicas dos clientes
Comprador-fornecedor nível de parceria
gama de produtos e serviços
nível de valor percebido do produto cliente

MéTRICAS DE DESEMPENhO PARA 
PERSPECTIVA FINANCEIRA

MéTRICAS DE DESEMPENhO PARA 
A PERSPECTIVA DO ClIENTE

MéTRICAS DE DESEMPENhO PARA A 
PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

MéTRICAS DE DESEMPENhO PARA A PERSPECTIVA 
DE INOVAçÃO E APRENDIzAgEM

FIguRA 2 mÉtRiCAs PARA AVALiAção DE sCm.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Os modelos tradicionais de avaliação de desem-
penho geralmente se baseiam em informações fi-
nanceiras e exclusivamente em dados passados. Tais 
modelos foram concebidos em outro contexto compe-
titivo quando o foco ainda era voltado para avaliação 
de unidades logísticas isoladas. Este artigo teve por 
objetivo tecer algumas considerações iniciais sobre o 
tema e trazer à discussão um conjunto de dimensões 

para avaliação da gestão de cadeias de suprimento 
(SCM), com ênfase no modelo conceitual do Balan-
ced Scorecard (BSC).

Os objetivos inicialmente propostos foram atingi-
dos e a metodologia mostrou-se adequada. Conclui-se 
que os principais benefícios que podem ser alcança-
dos através da implantação do BSC para avaliação 
do desempenho da gestão de cadeia de suprimentos 
estão diretamente ligados a fornecer à gestão um me-
lhor conhecimento de suas orientações estratégicas, 
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criando oportunidade de um conhecimento sistemá-
tico acerca do negócio e das iniciativas necessárias 
ao atingimento dos objetivos estratégicos delineados. 

Sugere-se para pesquisa futura proceder a uma 

avaliação real da implantação do BSC em um caso 
concreto para ter sua potencialidade melhor deter-
minada, posto que esta pesquisa teve cunho ex-
ploratório.
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resUmo
O objetivo deste estudo foi analisar quais fatores críticos de sucesso contribuem para o planejamento estratégico e como eles estão sendo percebidos 
por gestores escolares da Rede Municipal de Ensino da cidade de Mossoró/RN. A coleta de dados foi empreendida mediante aplicação de 62 
questionários em 31 escolas municipais de Mossoró-RN, cujos respondentes foram diretores e superiores escolares que participaram da experiência 
local de planejamento estratégico. O questionário continha 22 questões com opções de respostas em escala Likert de cinco pontos, variando de 
“sem importância” a “muito importante”, além de duas questões abertas. Para análise dos dados, foi utilizada a análise fatorial exploratória e 
confirmatória, bem como análise qualitativa do conteúdo. Como resultado, observou-se a existência de três fatores críticos para o sucesso: a adoção 
do planejamento estratégico pela cúpula gerencial; a implantação e análise dos resultados do plano de ação e o gerenciamento dos aspectos humanos 
e culturais. Esses fatores foram confirmados e reforçados pela análise qualitativa. Os fatores valorados pelos gestores escolares representam os 
principais aspectos a ser considerados na aplicação do planejamento estratégico no ambiente escolar público municipal.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Fatores Críticos de Sucesso. Ensino.
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aBstract
The objective of this work was to analyze which critical success factors contribute for strategic planning and how they are being perceived by 
school managers in public education network in the municipality of Mossoró/RN. Data were collected from 62 questionnaires in 31 public schools 
from Mossoró/RN, whose respondents were principals and scholar superiors that participated in a local experience involving strategic planning. The 
questionnaire contained 22 questions with answer options in five point Likert scale varying from “not important” to “very important”, besides two 
open questions. For data analysis, we used exploratory and confirmatory factor analysis, besides content qualitative analysis. As result, we observed 
the existence of three critical success factors: the adoption of strategic planning by the managerial summit; the implantation and analysis of action 
plan results and, finally, management of human and cultural aspects. These factors were confirmed and reinforced by qualitative analysis. The factors 
valued by school managers represent the main aspects to be considered in strategic planning application in municipal public school environment.

Key words: Strategic planning. Critical success factors. Education.
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1 INTRODuÇÃO

A utilização de conceitos e ferramentas do plane-
jamento estratégico nos sistemas de ensino público e 
privado brasileiro nos níveis básico, médio e superior 
foi intensificada nos últimos quinze anos. Esse fato 
pode ser constatado pela análise das normas emitidas 
pelo Ministério da Educação (MEC), especialmente 
por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP e da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES, que lidam com o ensino básico e superior e 
com a pós-graduação, respectivamente.

O planejamento estratégico passa a ser uma preo-
cupação para aqueles que se dedicam a gestão do en-
sino em suas diferentes esferas. Torna-se obrigatória, 
por exemplo, a apresentação de Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) (nos quais deve constar 
missão, objetivos, infraestrutura, metas, prazos, orça-
mento e indicadores de avaliação) e a submissão de 
cada curso à avaliação periódica.

Embora comum na graduação e pós-graduação, 
apenas recentemente a prática do planejamento co-
meçou a ser exercitada nos níveis básico e médio de 
ensino. Na educação básica, que inclui a educação in-
fantil, o ensino fundamental e ensino médio, a prática 
do planejamento ainda é incipiente, apesar dos esfor-
ços para que todas as escolas tenham, por exemplo, o 
seu Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE).

Algumas organizações não-governamentais 
(ONG), objetivando melhorar a qualidade da educa-
ção, também passaram a incentivar o planejamento e 
a realizar avaliações da qualidade do ensino que pre-
miam os casos mais exitosos. São exemplos dessas 
iniciativas a UNICEF, Fundação ABRINQ pelos Di-
reitos das Crianças, Fundação Airton Senna e Movi-
mento Todos pela Educação.

Com a multiplicação das experiências de plane-
jamento estratégico nos sistemas municipais de ensi-
no, é necessária a elaboração de estudos que possam 
orientar gestores e educadores quanto à avaliação e 
monitoramento dos resultados. Trata-se de uma preo-
cupação com os fatores críticos de sucesso do plane-
jamento estratégico dos sistemas municipais de ensi-
no, cuja atenção pode contribuir para o êxito dessas 
experiências.

Este estudo procura lançar luz sobre as experiên-
cias de planejamento estratégico nas redes municipais 
de ensino, na sua fase de elaboração e implementa-
ção, respondendo ao seguinte questionamento: Quais 

são os fatores críticos de sucesso para o planejamento 
estratégico e como eles estão sendo percebidos pelos 
gestores escolares da Rede Municipal de Ensino da 
cidade de Mossoró/RN?

A partir dessa questão, o objetivo deste estudo 
foi analisar quais os fatores críticos de sucesso que 
contribuem para o planejamento estratégico e como 
eles estão sendo percebidos por gestores escolares da 
Rede Municipal de Ensino da cidade de Mossoró/RN.

Os resultados da análise quantitativa mostraram 
que das 4 dimensões observadas, 3 atenderam aos cri-
térios de validade estatística por meio da análise fato-
rial e confirmatória. Os resultados da análise qualitati-
va corroboraram com os resultados obtidos pela análi-
se quantitativa, de forma que as dimensões “apoio da 
cúpula gerencial”, “implantação e análise dos resulta-
dos do plano de ação” e “gerenciamento dos aspectos 
humanos e culturais” mostraram-se relevantes para a 
efetividade do planejamento estratégico nas escolas 
da rede municipal da cidade de Mossoró-RN.

   2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 PLaNeJameNto estratÉGiCo e 
Fatores CrÍtiCos de sUCesso

O planejamento estabelece uma das mais impor-
tantes funções administrativas uma vez que, por meio 
dele, o administrador, unido à sua equipe, define e 
direciona a organização da empresa, a condução da 
equipe e a realização e o controle das atividades, for-
talecendo a companhia no mercado e proporcionando 
sucesso à mesma (ANDION; FAVA, 2002).

De acordo com Castor (2006), o planejamento es-
tratégico é a aplicação do “pensamento estratégico” 
aos recursos e às circunstâncias particulares de uma 
organização. Esse processo envolve a proposição de 
diretrizes gerais para antecipar-se ou adaptar-se às 
mudanças oriundas do ambiente externo. Portanto, 
planejar não é apenas algo que se faz antes de agir, 
mas é também agir em função daquilo que se pensa 
(VASCONCELLOS, 2000).

A ideia de planejamento estratégico não é impe-
rativo apenas para as instituições privadas, sendo 
também ferramenta de gestão para as instituições de 
ensino públicas (REBECHI, 2007). A experiência de 
planejamento da Rede Municipal de Ensino (RME) 
da cidade de Mossoró começou com planejamento de 
cenários, a semelhança da técnica SWOT proposta 
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por Heijden (2009).
A técnica de planejamento de cenários implica no 

estabelecimento de canais de feedback com os parti-
cipantes, permitindo que: i) os gestores articulem seus 
pressupostos e opiniões sobre estratégia, ajudando-os 
na sua reflexão pela verbalização; ii) a base de dados 
ordenada forneça um panorama das questões estraté-
gicas principais em uma estrutura que torna a situa-
ção mais manejável cognitivamente e iii) os gestores 
ficam cientes da diversidade de pensamento existente 
na equipe (HEIJDEN, 2009).

O método dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), 
uma ferramenta subsidiária do planejamento estraté-
gico, surgiu nos anos 1960 com o trabalho Manage-
ment Information Crisis, de D. Ronald Daniel, sendo 
consagrada por Rockart (1979), que disseminou esse 
método que define as necessidades de informação 
por meio de um banco de dados com os gestores das 
empresas, implantando este conceito na hierarquia 
das ferramentas de gestão (STOLLENWERK, 2001; 
PAULUCI; QUONIAM, 2006; RAMOS, 2011).

Leidecker e Bruno em 1984 apresentaram uma 
nova aplicação para o método FCS, passando a ser 
sugerido para a área de planejamento e desenvolvi-
mento estratégico de negócios (STOLLENWERK, 
2001). Para Rockart (1979), os FCS são aquelas áreas 
de negócio nas quais os resultados, se satisfatórios, 
irão garantir um desempenho competitivo e de suces-
so para a organização.

Os FCS quando devidamente gerenciados podem 
ter um impacto significativo sobre o sucesso de uma 
empresa, considerando seu ambiente de competição 
(LEIDECKER; BRUNO, 1991). Os FCS devem ser 
traduzidos em indicadores de desempenho (QUIN-
TELLA; LEMOS; LEITÃO, 2009; RAMOS, 2011), 
que devem receber uma atenção permanente e cuida-
da por parte da gestão, exigindo que a performance de 
cada área seja medida continuamente e essa informa-
ção deve ser disponibilizada (CORREIA, 2010).

O processo de identificação dos FCS serve para 
priorizar atividades e informações, auxiliando a man-
ter o foco de atenção nas atividades prioritárias (LA-
GUNA; OLIVEIRA, 2006). O processo de interpreta-
ção dos FCS para um gestor é uma análise subjetiva e 
requer reflexão, pois não existem fórmulas definidas 
para descobrir os seus FCS (QUINTELLA; LEMOS; 
LEITÃO, 2009).

Freire (1999) defende que a análise dos FCS deve 
ser dinâmica, acompanhando a evolução das necessi-
dades dos clientes e das iniciativas dos concorrentes. 
A literatura define alguns critérios que podem ser uti-

lizados nesta análise.
Para identificar os FCS, Rockart (1979) sugere a 

entrevista com a alta administração que deve ocorrer 
em duas etapas: a primeira etapa é composta por en-
trevistas individuais com os gestores, nas quais são 
relacionados os objetivos da empresa e discutidos os 
FCS que impactam em cada um deles. No momento 
da entrevista, uma reflexão sobre os resultados da ma-
triz permite combinar, eliminar ou até mesmo iden-
tificar novos fatores críticos. Na segunda etapa, são 
analisados os resultados de todas as entrevistas e a 
formulação de uma proposta consolidada. Os gestores 
retornam a discutir sobre o tema e os fatores críticos 
de sucesso são revistos, buscando-se entrar em um 
consenso.

Quintella, Lemos e Leitão (2009) concordam com 
Rockart (1979) ao indicar a entrevista como forma 
de obter informações dos gestores, enquanto Correia 
(2010) cita os estudos de Brancheau et al. (1996) e 
Dickson et al. (1984), que sugerem aplicação de ques-
tionários, cujo resultado deve ser ordenado em uma 
lista dos 10 fatores chaves que serão os FCS. Segundo 
Ramos (2011), não existe uma definição exata para a 
quantidade de FCS de uma organização ou atividade. 
Al-Mashari, Al-Mudimigh, Zairi (2003) classificam 
os FCS considerando em três fases: preparação; im-
plantação e sucesso do projeto.

Tomando como referência Ribeiro (2009) e Ramos 
(2011) são apontados alguns fatores comumente iden-
tificados como críticos de sucesso para o planejamen-
to estratégico.
1. Apoio da cúpula gerencial: Em toda a literatu-

ra pesquisada, este é um dos fatores mais cita-
dos (CORREA; CRUZ, 2005; AL-MASHARI; 
AL-MUDIMIGH; ZAIRI, 2003). Este construto 
também está relacionado à “gestão e liderança”, 
envolvendo fatores ligados ao apoio ou patrocínio 
efetivo da alta administração, sendo fundamental 
para sustentar qualquer projeto de planejamento, 
uma vez que o planejamento estratégico depende 
do esforço concentrado dos gestores e tem como 
base fundamental a missão e o negócio por ela de-
finidos (COLENGHI, 2007). Esse construto apon-
ta também para a necessidade de conhecimento 
dos gestores do ambiente e para a definição dos 
responsáveis por cada uma das etapas de implan-
tação do processo de planejamento.

2. Treinamento e indicadores de avaliação: É de-
cisivo quando a organização consegue definir ta-
lentos e perfis que buscam. Ao identificar as com-
petências que devem ser exigidas para cada cargo, 
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a organização pode direcionar a necessidade do 
treinamento. Depois da execução do treinamento 
é importante a avaliação do mesmo. A avaliação 
permite a organização rever o processo e corri-
gir possíveis falhas. Este fator refere também ao 
“treinamento e educação” da taxonomia de Al-
-Mashari, Al-Mudimigh, Zairi (2003). A educação 
e treinamento também são apontados nos estudos 
de Umble, Haft e Umble (2003).

3. Implantação e análise dos resultados do Plano 
de Ação: Este item representa um constante desa-
fio aos gestores e governantes comprometidos com 
a efetividade organizacional (RIBAS, 2013). Na 
visão do autor, o planejamento é um processo de 
decisão que envolve “o que fazer” e “como fazer” 
antes da ação ser implementada. Para Al-Mashari, 
Al-Mudimigh, Zairi (2003), este construto repre-
senta dois fatores críticos de sucesso: “gerencia-
mento do processo” e “gerenciamento de sistemas 
legados”. Holland e Light (1999) se referem a este 
fator como “sistemas legados” e consideram que 
os sistemas existentes encapsulam os processos de 
negócios, a estrutura organizacional, a cultura e a 
tecnologia da informação (TI) de uma organização. 
Ainda de acordo com esses autores, o conhecimen-
to dos processos e sistemas existentes definem o 
ponto de partida da implantação e influencia nas 
estratégias a serem adotadas.

4. Gerenciamento dos aspectos humanos e cultu-
rais: Este fator refere também à motivação, estí-
mulos, incentivos e interação para o planejamento 
estratégico. Gerenciar pessoas é mais que desen-
volver técnicas e procedimentos administrativos, 
é proporcionar condições para o seu desenvolvi-
mento, para assim conseguir funcionários mais 
eficientes aliando o desenvolvimento a satisfação 
e realização pessoal. Ou seja, enxergar em cada 
funcionário o seu saber e criatividade, respeitando 
suas diferenças e os aspectos culturais (LISBOA 
et al., 2009).
Tomando como base o referencial teórico proposto 

para esse trabalho, foram definidas as seguintes 4 hi-
póteses de trabalho:

H1: O apoio da alta cúpula é fator crítico de suces-
so para o planejamento estratégico da rede municipal 
de ensino da cidade de Mossoró.

H2: O treinamento e uso de indicadores de desem-
penho são fatores críticos e sucesso para o planeja-
mento estratégico da rede municipal de ensino da ci-
dade de Mossoró.

H3: A implantação e análise dos resultados do pla-

no de ação são fatores críticos para o sucesso do pla-
nejamento estratégico da rede municipal de ensino da 
cidade de Mossoró.

H4: O gerenciamento dos aspectos humanos e 
culturais são fatores críticos para o sucesso do plane-
jamento estratégico da rede municipal de ensino da 
cidade de Mossoró.

2.2 CoNteXto e eXPeriÊNCia de 
PLaNeJameNto Na rede mUNiCiPaL de 
eNsiNo de mossorÓ/rN

A política nacional de educação estabelece as di-
retrizes para a área educacional nos três níveis de go-
verno, oferecendo um arcabouço técnico e legal que 
orienta a atuação dos sistemas municipais de ensino, 
publicando documentos, definindo metas e instru-
mentos de planejamento e avaliação da qualidade do 
ensino. Os principais conteúdos dessa política estão 
definidos nos seguintes documentos e ações:
1. O Plano Nacional de Educação, Lei Nº 10.172/2001.
2. Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educa-

ção” (2007).
3. Plano de Desenvolvimento da Escola (2007).
4. A transformação do Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério – FUNDEF, criado em 1996, 
em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação – FUNDEB, em 2006.

5. Adoção de indicadores sintéticos de avaliação 
como o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB (2007) e adoção de instrumentos 
de avaliação da qualidade como a Prova Brasil e a 
Provinha Brasil.

6. Instituição do piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da edu-
cação básica (2008).

Essas iniciativas são fatos marcantes na história 
recente da educação básica nacional, que certamente 
influenciaram a experiência de planejamento em Mos-
soró/RN, uma vez que a política educacional munici-
pal, iniciada de maneira sistemática com a adoção do 
planejamento estratégico como técnica de gestão, está 
alicerçada nas diretrizes estabelecidas pelo MEC.

O monitoramento de indicadores de avaliação pela 
Secretaria Municipal de Educação (SME) começa no 
ano 2005, por meio da contratação do Instituto Airton 
Senna, ONG dedicada ao desenvolvimento e dissemi-
nação de tecnologia e gestão do ensino para implantar 
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um sistema de registro e monitoramento dos indicadores 
educacionais. Essa experiência, que perdurou até 2008, 
pode ter facilitado a implantação do processo de plane-
jamento estratégico que configura o objeto deste estudo.

Em 2008, foi realizado o I Seminário de Planeja-
mento Estratégico da Educação, marco inicial da ex-
periência de planejamento estratégico da RME, que 
resultou no Diagnóstico Situacional e no Plano de 
Metas para o quadriênio 2009-2012 para toda RME. 
Também ficou estabelecido que as escolas elabora-
riam seu PDE no início de cada ano e ao final do ano 
o Mapa Educacional. 

Por meio destes instrumentos seria verificado o 
alcance das metas, para outorga do Prêmio Escola de 
Qualidade e concessão do 14º Salário, na forma de prê-
mio para os professores (Regulamentado pelo Decreto 
Municipal Nº 3.936, de 27 de março de 2012 e Portaria 
Nº 914/2013, de 10 de abril de 2013, respectivamente).

As contribuições do evento foram sintetizadas e 
apresentadas no documento “Planejamento Estraté-
gico da Rede Municipal de Ensino (2009/2012)”, no 
qual consta a definição de valores que orientam a visão 
de futuro e a Missão pública da educação municipal, 
além das ações estratégicas, prazos, resultados espe-
rados e os respectivos indicadores de monitoramento 
e avaliação das ações e os seguintes eixos norteado-
res: Melhoria dos indicadores de desempenho educa-
cional; Melhoraria da taxa de alfabetização; Garantia 
da permanência do aluno na escola; Redução dos ín-
dices de evasão (abandono) e de distorção idade-série 
e a Valorização dos profissionais da educação.

A realização deste estudo coincide com o trans-
curso de quatro anos da execução do Planejamento 
Estratégico da Rede Municipal de Ensino 2009/2012. 
Ao final de 2012 foi executada uma edição do Mapa 
Educacional da Rede Municipal, foi outorgado o Prê-
mio Escola de Qualidade e concedido o Prêmio do 
14º Salário aos professores lotados nas escolas que 
apresentaram melhor desempenho.

3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

Este trabalho foi conduzido como uma pesquisa 
empírica de natureza descritiva classificada como es-
tudo de campo, de natureza quantitativa e qualitativa. 
O levantamento dos dados foi realizado por meio de 
questionário elaborado e aplicado pelos pesquisadores, 
utilizando como referência o modelo de Ramos (2011). 
Os questionários foram aplicados em 31 escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN, sendo res-

pondidos por diretores e coordenadores pedagógicos, 
totalizando 62 respondentes, sem registro de dados au-
sentes. A escolha dos respondentes para este estudo se 
justifica pelo fato destes atuarem diretamente no pro-
cesso de planejamento estratégico das escolas da SME.

O questionário foi composto por 29 questões, sendo 
dividido em três partes. A primeira parte, com 5 questões, 
foi dedicada à identificação do perfil dos respondentes; 
a segunda parte continha 22 questões com opções de 
respostas em escala Likert de cinco pontos, variando 
de “sem importância” a “muito importante”, sendo essa 
sessão dedicada à avaliação da importância das etapas e 
dos fatores críticos para o sucesso da gestão do planeja-
mento estratégico. A terceira parte do questionário, por 
sua vez, contém duas questões abertas.

Como técnica analítica da segunda parte do questio-
nário, o estudo procedeu à análise fatorial exploratória 
(AFE) e a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), com a 
verificação da confiabilidade composta, validade con-
vergente, validade discriminante e análise índices de 
ajustes. A AFE e AFC permitem identificar as combina-
ções lógicas das variáveis consideradas por este estudo, 
permitindo entender melhor suas inter-relações. A apli-
cação dessas técnicas foi realizada com o suporte dos 
softwares SPSS 20.0 e AMOS® 22.0 e MS-EXCEL.

A terceira parte do questionário indagou sobre os 
aspectos positivos e negativos do processo de elabo-
ração e implementação do planejamento estratégico 
bem como possíveis sugestões de melhorias. As ques-
tões abertas foram submetidas à análise de conteúdo 
(BARDIN, 2010). Nessa etapa, as respostas dadas pe-
los respondentes foram categorizadas, sendo mantida 
a originalidade das falas. Também, foram codificadas 
para que a identidade dos gestores fosse preservada. 
Essa codificação é representada por uma letra maiús-
cula, que representa o cargo em que o gestor atua, e 
um número. Ficando “CP” para coordenador pedagó-
gico e “D” para diretor (BARDIN, 2010).

  4  APREsENTAÇÃO E ANáLIsE DOs  
      REsuLTADOs

Nesta seção são apresentadas as características da 
amostra, a análise efetuada sobre os dados e a discus-
são dos resultados.

4.1 desCrição do PerFiL dos 
resPoNdeNtes

A Rede Municipal de Ensino (RME) administrada 
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pela Prefeitura Municipal de Mossoró é composta por 
unidades escolares que desenvolvem atividades nas 
áreas de educação infantil, ensino fundamental e edu-
cação de jovens e adultos. São 84 Unidades Educa-
cionais, sendo 37 Unidades de Educação Infantil e 47 
Escolas do Ensino Fundamental, que abrigam 21.103 
alunos.

O quadro docente da RME é formado por 1.300 
professores, sendo que 13% deles não possuem curso 
superior, 41% são graduados e 46% possuem pós-gra-
duação (sendo majoritariamente cursos de lato sensu).

O gestor da RME é o Secretário Municipal de 
Educação, que conduz a política de ensino com o 
apoio direto dos diretores e coordenadores pedagó-
gicos, também chamados de supervisores escolares, 
e que são responsáveis pela execução das políticas 
no nível escolar, aos quais foi dirigido o instrumento 
de pesquisa.

A primeira parte do questionário identificou o per-
fil dos diretores e coordenadores pedagógicos. Quan-
to ao gênero, 95,5% dos diretores e coordenadores 
pedagógicos são do gênero feminino e apenas 4,5% 
masculino, demonstrando que a rede escolar é essen-
cialmente liderada por mulheres.

Muito embora 100% dos respondentes afirmem 
possuir formação acadêmica em nível de graduação, 
apenas 68,2% deles afirmaram pertencer ao quadro de 
servidores efetivos da RME, enquanto que 31,8% afir-

maram que estão investidos em seus cargos por livre 
nomeação do prefeito municipal.

Quanto ao tempo que exercem atividade de ges-
tão do ensino na RME, revelou-se que 50% possuem 
entre 11 a 15 anos de atuação na instituição e apenas 
18,2% possuem menos de 1 ano de experiência na 
RME. Essa característica sinaliza que esses gestores, 
em sua maioria, possuem considerável experiência na 
função exercida.

4.2 aNÁLise eXPLoratÓria e 
desCritiVa dos dados QUaNtitatiVos

Foi realizada a análise exploratória dos dados, 
verificando-se a sua não normalidade com teste de 
kolmogorov-smirnov significante ao nível de 0,01. A 
análise da assimetria e curtose confirmaram esses da-
dos, porém demonstraram que as variáveis apresenta-
ram, em geral, valores próximos da normalidade, sen-
do que a assimetria apresentou valores entre 0,576 e 
-1758, com a variável 8 apresentando valor de -2,312; 
já a curtose apresentou valores que variaram entre 
-1,994 a 1,199, com três variáveis apresentando valo-
res entre 3,000 e 4,836. A análise das correlações de 
Pearson indica que as variáveis apresentaram signifi-
cância estatística, com exceção das variáveis 15, 16 e 
17, que foram excluídas da análise. Os resultados da 
estatística descritiva estão apresentados na Tabela 1.

4,53 ,620 -1,406 3,008 ,000

4,40 ,613 -,499 -,597 ,000

4,35 ,791 -1,758 4,836 ,000

4,56 ,500 -,267 -1,994 ,000

4,58 ,497 -,335 -1,952 ,000

4,61 ,523 -,827 -,563 ,000

4,65 ,546 -1,234 ,595 ,000

4,79 ,484 -2,312 4,827 ,000

4,65 ,482 -,622 -1,668 ,000

4,73 ,450 -1,038 -,955 ,000

4,68 ,505 -1,168 ,236 ,000

4,73 ,485 -1,476 1,199 ,000

4,77 ,422 -1,344 -,200 ,000

4,71 ,458 -,947 -1,141 ,000

4,19 ,474 ,576 ,461 ,000

4,66 ,542 -1,324 ,854 ,000

1. Identificação das necessidades e/ou expectativas 
dos clientes (alunos)

2. Conhecimento do ambiente externo

3. Determinação das Questões Críticas da organização

4. Criação e divulgação da missão institucional

5. Definição da Equipe de gestão do planejamento

6. Definição dos Responsáveis pelas etapas

7. obtenção do apoio da cúpula gerencial

8. treinamento/Capacitação

9. Criação de indicadores/medidas de Desempenho

10. Identificação dos problemas

11. Identificação de suas causas

12. Identificação das propostas de melhorias/soluções

13. Planejamento de implantação das melhorias (plano de ação)

14. implantação das melhorias que estão no plano de ação

15. Padronização (normalização) dos processos

16. Comunicação

VARIÁVEIS                               MéDIA       DP    ASSIMETRIA    CuRTOSE    KS*

TAbElA 1: EstAtístiCA DEsCRitiVA
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1. Apoio da cúpula 
gerencial

2. treinamento e 
indicadores de 
desempenho

3.implantação 
e análise dos 
resultados do 
plano de ação

,891

,760

,636

,802

,772

,685

,760

,749

,598

,697

,703

,702

,864

,705

,746

,872

,779

,755

0,725

0,757

0,814

V7. obtenção do apoio da cúpula gerencial

V2. Conhecimento do ambiente externo

V6. Definição dos Responsáveis pelas etapas

V8. treinamento/Capacitação

V9. Criação de indicadores/medidas de 
Desempenho

V10. Identificação dos problemas

V13.Planejamento de implantação das 
melhorias (plano de ação)

V18. Análise dos resultados esperados

V11. Identificação das causas dos problemas

DIMENSõES                              VARIÁVEIS INCluÍDAS C.*   CARgAS FATORIAIS
1           2           3            4

TAbElA 2: mAtRiz fAtoRiAL RotACionADA.

Nota. D.P= desvio padrão; K.S = Kolmogorov-Smirnov * Asymp. Sig. (2-tailed). Fonte: Elaborado pelos autores

4,21 ,908 -1,114 ,598 ,000

4,73 ,485 -1,476 1,199 ,000

4,56 ,532 -,604 -,929 ,000

4,61 ,554 -1,065 ,164 ,000

4,48 ,565 -,498 -,759 ,000

4,29 ,555 ,013 -,497 ,000

17. Estabelecimento de sistemas de recompensa 
(Prêmio Escola de Qualidade e 14º salário)

18. Análise dos resultados esperados

19. Adequação da estrutura organizacional

20. monitoramento dos processos e dos sistemas

21. gerenciamento dos aspectos humanos e culturais da mudança

22. Delegação de poder aos funcionários

VARIÁVEIS                               MéDIA       DP    ASSIMETRIA    CuRTOSE    KS*

A AFE realizada por meio da análise dos componen-
tes principais apresentou uma medida de adequação da 
amostra (KMO) de 0,767, o que indica que a análise fa-
torial é apropriada para analisar a matriz de correlação. 
Por outro lado, o teste de esfericidade de Bartlett, que 
testa a hipótese nula de que as variáveis não são correla-
cionadas (MALHOTRA, 2012), apresentou valor igual 
a 391,13, significante (α) ao nível de 0,001, pelo que se 
rejeita a hipótese nula, concluindo que as variáveis estão 
correlacionadas significativamente.

Como critério de análise, considerando a amostra 
de 62 casos, foram aceitas as cargas fatoriais com va-
lores iguais ou superiores a 0,70, consideradas signifi-
cantes para fins de interpretação (HAIR et al., 2009).

A matriz de anti-imagem (MSA) é considerada 
uma medida de adequação da amostra, sendo que va-
lores inferiores a 0,50 são considerados inaceitáveis. 
A amostra analisada apresentou três valores conside-
rados incipientes, com todas as demais variando entre 
0,739 e 0,856, o que sugere que todas as variáveis in-
cluídas no questionário podem ser utilizadas na aná-
lise fatorial (MARÔCO, 2011. p. 502).

A AFE seguiu o método dos componentes princi-
pais, com rotação varimax. Para definição do número 
de fatores retidos utilizou-se o critério Kaiser que, de 
acordo do Field (2009, p.565) é o mais adequado para 
um número de variável menor que 30 e as comunali-
dades resultantes após a extração é maior que 0,70.

A AFE resultou na formação de 4 fatores (dimen-
sões), com base em autovalores, confirmado pelo tes-
te scree plot, com poder de explicação de 76,38 % 
sobre a variância das respostas. A Tabela 1 apresenta 
as cargas fatoriais da matriz fatorial rotacionada, que 
representa a relação entre os fatores e as variáveis; as 
comunalidades que indica a quantidade de variância 
compartilhada entre as variáveis incluídas (MALHO-
TRA, 2012).

A confiabilidade, ou consistência interna do cons-
truto, indicada pelo Alpha de Cronbach apresentou o 
índice de 0,881 para o conjunto dos dados, enquanto 
cada uma das dimensões também apresenta níveis 
individuais de confiabilidade adequados, acima de 
0,700 (HAIR et al., 2009), conforme expresso na Ta-
bela 2 - Matriz Fatorial Rotacionada

ά
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4.gerenciamento 
dos aspectos 
humanos e 
culturais

,830

,811

,721

,794

,773

,777

0,839

V21. gerenciamento dos aspectos humanos e 
culturais da mudança

V20. monitoramento dos processos e dos 
sistemas

V19. Adequação da estrutura organizacional

DIMENSõES                              VARIÁVEIS INCluÍDAS C.*   CARgAS FATORIAIS
1           2           3            4 ά

Nota.  α = Alpha de Cronbach; C= *Comunalidades. Fonte: Dados da pesquisa

A AFC adotou o método Maximum Likelihood 
(ML). O modelo original assumiu a existência das 
quatro dimensões apresentadas pela AFE com va-
lores padronizados. Os coeficientes de regressão, as 
covariâncias e as variâncias calculadas foram signifi-
cativos com p < 0,001.

Procedeu-se à análise dos índices de ajustes, con-
fiabilidade composta, validade convergente e valida-
de discriminante, descritos a seguir:

Quanto à Confiabilidade Composta (CC), as di-
mensões resultantes da análise fatorial apresentam 
valores considerados satisfatórios por estarem acima 
de 0,7 (MALHOTA, 2012, p. 557), conforme expresso 
na tabela 3.

Verificada a confiabilidade, segue-se a validação 

individual dos construtos. Validade se refere ao grau 
em que um instrumento realmente mede a variável 
que pretende medir, nesse estudo, está expressa pela 
análise da validade convergente e da validade discri-
minante.

Quanto à Variância Média Extraída (VME), tem-
-se que um valor da VME de 0,5 ou mais indica a 
satisfação desse critério, muito embora valores meno-
res possam ser aceitos, dependendo das característi-
cas do estudo (LEITE; GONÇALVES FILHO, 2007). 
VME acima de 0,5 indica que, na média, mais de 50% 
da variância dos itens é explicada pela variância do 
construto. A tabela 3 demonstra o atendimento da va-
lidade convergente, com todos os construtos apresen-
tando valores superiores a 0,5.

Fonte: Dados da pesquisa.

Fonte: Dados da pesquisa.

Apoio da cúpula gerencial  0,82 0,69

treinamento e indicadores de desempenho  0,84 0,71

implantação e análise dos resultados do plano de ação  0,88 0,76

gerenciamento dos aspectos humanos e culturais 0,91 0,80

DIMENSõES                            CCV            ME

Apoio da cúpula gerencial  0,426 0,211 0,318 0,478

treinamento e indicadores de desempenho  0,566 0,569 0,644 

implantação e análise dos resultados do plano de ação  0,424 0,712  

gerenciamento dos aspectos humanos e culturais 0,642   

DIMENSÃO              1.                  2.              3.             4. 

TAbElA 3: ConfiABiLiDADE ComPostA/VARiânCiA mÉDiA EXtRAíDA.

TAbElA 4: VALiDADE DisCRiminAntE

A validade discriminante (VD) permite demons-
trar que um construto é diferente de outros constru-
tos, o que pode ser confirmado se a “VME for maior 
do que o quadrado dos coeficientes de correlações” 
(MALHOTRA, 2012, p. 558). O critério de Validade 
Discriminante (VD) foi operacionalizado pela com-

binação do uso do software AMOS®, com o MS-EX-
CEL. Os coeficientes de correlação foram exporta-
dos ao MS-Excel, onde os valores da diagonal foram 
substituídos pelos valores da VME, para facilitar a 
comparação (BRAMBILLA, 2011), conforme expos-
to na tabela 4.
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TAbElA 5: ínDiCEs DE QuALiDADE DE AjustAmEnto Do moDELo

Fonte: Marôco (2010, p. 51)

X2/gL  2,426 1,499

Cfi   0,809 0,947

gfi  0,795 0,894

tLi   0,738 0,921

Pgfi  0,499 0,477

PCfi  0,589 0,632

RmsEA  0,153 0,09

]1;2]          – Ajustamento bom
< 8            – Ajustamento mau
] 0.8;0.9]   – Ajustamento sofrível
[0.9;0.95[  – Ajustamento bom 
≥0,95         – ajustamento muito bom
< 0,6          – Ajustamento mau
[0.6;0.8[    – Ajustamento bom 
≥0,8           – ajustamento muito bom 
 > 0,10    – Ajustamento inaceitável
]0.05;0.10] – ajustamento bom
≤ 0,05     – ajustamento muito bom

ÍNDICES DE AjuSTES    MODElO ORIgINAl   MODElO AjuSTADO       VAlORES DE REFERêNCIA*

Dessa forma, foram testados outros modelos com 
a retirada alternada de cada uma das dimensões, o 
que resultou na eliminação da dimensão Treinamen-
to e Indicadores de Desempenho. Os coeficientes de 
regressão, as covariâncias e as variâncias calculadas 
foram significativos com p < 0,001.

Os valores apresentados pelo modelo ajustado in-
dicam correlação positiva entre os construtos. À ex-
ceção do índice PGFI, que apresentou valor igual a 
0,477, todos os índices de qualidade do modelo ajus-
tado apresentaram boas medidas de qualidade, de-
monstrando que a alocação das questões aos fatores 
foi adequada, conforme apresentado na Tabela 5:

Marôco (2010, p. 51) destaca que “um mode-
lo pode ter um bom ajustamento global, mas ainda 
assim apresentar um mau ajustamento local”, o que 
pode ser verificado pela “avaliação dos resíduos stan-
dardizados” (valor maior que 2 indica observações 
que são muito díspares das restantes observações) e 
pela “avaliação da fiabilidade individual das variáveis 
manifestas” (conceito idêntico ao conceito do R2 da 
regressão linear, com valores maiores que 0,25 indi-
cando fiabilidade individual apropriada).

Portanto, optou-se pela retirada do construto Trei-
namento e indicadores de desempenho, a confiabili-
dade composta, variância média extraída e a validade 
discriminante, foram novamente verificados, consta-
tando-se o cumprimento de todos esses critérios, nos 
mesmos valores já indicados. Assim, rejeitando a H2: 
O treinamento e uso de indicadores de desempenho 
são fatores críticos e sucesso para o planejamento es-
tratégico da rede municipal de ensino da cidade de 
Mossoró. Ou seja, esta dimensão na visão dos pesqui-
sados não é tão importante para o sucesso do planeja-

mento. Diferenciando dos estudos de Al-Mashari, Al-
-Mudimigh, Zairi (2003) Umble, Haft e Umble (2003) 
que apontam o treinamento como fundamental para o 
sucesso do planejamento.

A taxonomia proposta sugere, então, a adoção de 
três construtos que abrangem as fases de preparação, 
implantação e acompanhamento do planejamento 
estratégico confirmando os estudos Al-Mashari, Al-
-Mudimigh, Zairi (2003) e Ramos (2011).

4.3 aNÁLise QUaLitatiVa do 
PLaNeJameNto

A última parte do questionário foi composta por 
duas perguntas abertas. Os diretores e coordenadores 
pedagógicos das escolas foram questionados sobre 
sua percepção a respeito do planejamento estratégico 
implantado pela SME, sendo solicitado que os mes-
mos destacassem aspectos positivos e negativos.

Da análise das falas referentes a esta questão, ve-
rificou-se que a maioria dos diretores considera o pla-
nejamento necessário e importante, implicando em 
melhorias para a escola devido ao seu caráter partici-
pativo. Fortalecendo a importância do planejamento 
destacado no estudo de Andion e Fava (2002).

Embora os respondentes tenham conceituado o 
planejamento, constatou-se que alguns apresenta-
ram dificuldade em definir o termo. Algumas vezes, 
o processo foi confundido com a elaboração de do-
cumentos e relatórios, com o mapa estatístico e ao 
dossiê que a escola deve elaborar para concorrer ao 
prêmio de Escola de Qualidade e ao prêmio do 14º sa-
lário para os professores, técnicos e pessoal de apoio.

Após agrupar as falas dos diretores e dos coorde-
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nadores em torno daquilo que foi possível ser consi-
derado conceitos de planejamento, identificou-se os 
pronunciamentos recorrentes, constatados nas falas 
dos diretores (D01, D03, D07, D09 e D10), exempli-
ficado a seguir:

Considero muito importante a implantação 
do planejamento estratégico, pois ao elabo-
rarmos o documento da escola, podemos 
observar com mais atenção os menores deta-
lhes da aprendizagem dos alunos o estabele-
cimento de metas e estratégias. (D03)

Diante vários aspectos organizacionais para 
a melhoria da qualidade do ensino-apren-
dizagem, é necessário que haja um plane-
jamento, e o planejamento estratégico é um 
documento que norteia todas as nossas ações 
e objetivos que desejamos atingir na educa-
ção. (D10)

Já os coordenadores pedagógicos destacam a im-
portância do planejamento e ressaltam sua impor-
tância para a avaliação e monitoramento das ações. 
Também chamam a atenção para o envolvimento da 
administração no processo de elaboração e imple-
mentação do planejamento. Destacadas nas falas dos 
coordenadores pedagógicos (CP03):

Considero o planejamento estratégico uma 
proposta inovadora e importante para a edu-
cação, pois retrata o desempenho da escola 
em vários aspectos. É através dele que abor-
damos nossas metas, estratégias de traba-
lho, resultados de aprendizagem dos alunos, 
além de avaliarmos cada informação com o 
objetivo de melhorar a prática docente e con-
sequentemente a educação na escola. Ava-
liamos se o que planejamento foi executado 
ou não, redimensionando as práticas quando 
necessárias. (CP03)

Segundo Rebechi (2007), as estratégias são deter-
minadas na etapa do diagnóstico. Estas são formadas 
pela análise dos aspectos internos, análise ambiental, 
campo de atuação e estratégia vigente. Durante a aná-
lise dos aspectos internos, é possível detectar quais 
são seus pontos fortes e quais são os seus pontos fra-
cos. Esta análise é favorável ao reposicionamento da 
organização frente as suas fraquezas e forças, tornan-
do o processo de planejamento estratégico transpa-
rente tendo em vista os pontos frágeis da organização.

Neste sentido, foi solicitado que os gestores des-
tacassem os aspectos positivos e negativos no plane-
jamento. Como aspectos positivos foram ressaltados 

a qualidade gerencial, o monitoramento das ações, 
capacitação recebida e os incentivos recebidos. Tais 
aspectos podem ser observados nas falas dos direto-
res (D01, D3, D04, D05, D06, D8, D10).

A Secretaria se organiza para construir qua-
lidade gerencial, planejamento eficaz e efi-
ciente e monitoramento dos processos que 
elaboram a educação do município. (D01)

Existem vários aspectos positivos onde po-
demos citar a capacitação profissional, os 
estudos de avaliações do trabalho realizado, 
etc. (D10)

Nas falas dos coordenadores pedagógicos foram 
observados aspectos importantes do planejamento 
estratégico, tais como: tomada de decisão, visão, co-
municação, envolvimento no processo. Também foi 
observado que o processo tem proporcionado mudan-
ças e norteado a equipe na definição de suas metas. 
Corroborando a fala dos diretores, os coordenadores 
também destacaram como aspecto positivo a qualida-
de gerencial, o monitoramento das ações e os incen-
tivos recebidos.

O planejamento é uma forte ferramenta para 
elaborar e alcançar os objetivos propostos. 
Seus pontos positivos: melhoria na qualida-
de do serviço, clareza quanto onde a escola 
encontra-se e onde pretende chegar. (CP02)

Como ponto positivo, ressalta o fortaleci-
mento e o desempenho por parte da equi-
pe em função da qualidade do ensino, bem 
como o incentivo dos docentes à práticas 
inovadoras. (CP03)

Positivo: capacitações, acompanhamento por 
parte da SME, estrutura das escolas, quadro 
de funcionários, e os avanços tecnológicos. 
Ex. Tudo é colocado no sistema, resultados 
alcançados. (CP09)

Ao indicarem os aspectos negativos, os diretores 
apontaram a busca por culpados, a competição, a bu-
rocracia no processo e a forma como o prêmio Escola 
de Qualidade bem como o 14º salário são concedidos.

As próprias perspectivas culturais que de-
monstra a procura dos culpados, a compe-
tição e o sentimento do não reconhecimen-
to. (D01)

A maneira de avaliar que não considera as 
diferenças entre as escolas. Pouco apoio as 
escolas. Falta de preparo. (D05) 



51

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.1, p. 40-54, Jun./Nov/2015    ISSN 1984-4204

A forma de análise cada gestor e entidade 
tem que ser mais amplo. O fato de não atingir 
alguns critérios (falta de estrutura adequada) 
não deveria retirar o mérito da escola. (D08)

Já os coordenadores pedagógicos destacaram a 
falta de estrutura de algumas escolas e a falta de en-
volvimento de todos no processo. Também chamaram 
a atenção a forma como o prêmio de Escola de Quali-
dade e o 14º salário foram distribuídos.

Pontos negativos: quantidade de funcionários 
para apoio. O prêmio de mérito deve ser revi-
sado afim de favorecer também os funcioná-
rios destaque. (CP02)

Como ponto negativo, abordo que o prêmio 
deve ser oferecido à toda equipe, pois todos 
são responsáveis pelo sucesso da escola. 
(CP03)

Por fim, foi solicitado aos pesquisados que apre-
sentassem sugestões para o processo de planejamento 
estratégico, sendo sinalizada a necessidade da descen-
tralização das ações, as visitas dos gestores às escolas 
e os treinamentos dos gestores, tendo em vista que 
estes acreditam que nem todos estão preparados para 
o processo. Segundo os coordenadores pedagógicos e 
diretores, os recursos financeiros podem ser distribu-
ídos de maneira mais rápida, uma vez que é frequente 
haver um descompasso entre o financiamento público 
e o planejamento estratégico. Também foi sugerido 
ser desenvolvido um trabalho coletivo que envolva a 
família e a igreja na busca de um resgate de valores.

Portanto, observou-se que estes gestores reconhe-
cem a necessidade do planejamento estratégico e a 
importância do envolvimento da comunidade escolar 
neste processo.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Tendo em vista que o objetivo proposto foi identi-
ficar os fatores críticos para o sucesso do planejamen-
to estratégico bem como a percepção desse processo 
pelos diretores e coordenadores pedagógicos da RME 
de Mossoró/RN, observou-se que três das quatro di-
mensões observadas foram consideradas válidas tan-
to pela análise confirmatória quanto pela análise de 
conteúdo.

A primeira dimensão, denominada “apoio da cú-
pula gerencial”, envolve preocupações com as condi-
ções financeiras e políticas para a execução do plane-
jamento. Os diretores e coordenadores pedagógicos 

também consideram necessário o conhecimento do 
ambiente externo bem como a definição clara dos res-
ponsáveis por cada etapa do planejamento. Ressalta-
-se que, a elaboração de um plano participativo pode 
incorrer em modificações de diretrizes e ações, com 
reações oriundas de partidos políticos e categorias 
funcionais, razão pela qual o apoio gerencial e dele-
gação de responsabilidades são particularmente úteis.

A segunda dimensão, denominada “implantação 
e análise dos resultados do plano de ação”, envolve 
a adequada identificação das causas dos problemas, 
com implantação das melhorias previstas no plano de 
ação e análise dos resultados esperados, uma vez que, 
efetivamente, o conhecimento dos processos e siste-
mas existentes definem o ponto de partida do plane-
jamento estratégico, influenciando as estratégias a 
serem adotadas.

A terceira dimensão, denominada “gerenciamento 
dos aspectos humanos e culturais” envolve a identifi-
cação e gerenciamento dos aspectos humanos e cul-
turais da mudança, monitoramento dos processos e 
dos sistemas, além da adequação da estrutura orga-
nizacional.

Os resultados obtidos sugerem que os fatores crí-
ticos de sucesso para a implantação do planejamento 
estratégico não estão centralizados ou focados em 
indivíduos ou esforços isolados, mas trata-se de um 
processo integrado que tem impulso a partir do apoio 
da cúpula gerencial, da definição de plano de ação e 
do gerenciamento das pessoas.

No que se refere as percepções dos respondentes 
quanto ao planejamento estratégico, a análise qualita-
tiva corroborou com os resultados da análise quanti-
tativa evidenciando que há relações entre as falas dos 
gestores e os indicadores de FCS do planejamento 
estratégico, da qual resultaram os construtos apresen-
tados nesse estudo.

Constatou-se ainda que os gestores concordam 
que o planejamento estratégico proporciona melho-
ria na organização funcional da escola, contribuin-
do positivamente para gerenciamento das atividades 
escolares. O processo obtém boa adesão por parte 
dos gestores que não parecem oferecer resistências 
ou apresentar dificuldades para sua implantação. Ao 
contrário, os respondentes, em geral, indicam satis-
fação em relação à oportunidade de participar do 
processo de tomada de decisões e da possibilidade 
de receberem incentivos financeiros pelo alcance das 
metas estabelecidas.

No que se refere as hipóteses propostas, foi possí-
vel validar as hipóteses 1, 3 e 4. Apenas a hipótese 2 
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resUmo
A partir da análise de um sistema de entrega diferenciada, coordenada por um PSL (Prestador de Serviços Logísticos) com objetivo de melhor 
atender seus clientes, este artigo explora um caso real através de duas abordagens: a entrega não assistida como alternativa para distribuição, e 
o desenvolvimento de um serviço dedicado ao cliente como atributo da Logística Colaborativa. Através da descrição do caso é possível observar um 
modelo diferenciado de distribuição que contribui para agilizar e racionalizar esse processo, além de evidenciar a importância de um trabalho conjunto 
e integrado entre cliente e PSL.

Palavras chaves: Distribuição. Logística Colaborativa. Gestão da Cadeia de Suprimentos.

aBstract
From the analysis of a different delivery system, coordinated by a PSL (Provider of Logistics Services) with the goal to serve better their customers, 
this article explores a real case through two approaches: the delivery unassisted as an alternative to distribution and the development of a service 
dedicated to the customer as the Collaborative Logistics attribute. Through case description it is possible to observe a differentiated distribution model 
that helps to expedite and streamline this process, and highlight the importance of joint work and integrated client-PSL.

Key words: Distribution. Collaborative logistics. Management of Supply Chain.
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1 INTRODuÇÃO

Historicamente o escopo e a demanda por ati-
vidades logísticas vêm se ampliando desde a 
prestação de serviços básicos, como transporte e 
armazenagem, até serviços mais complexos rela-
cionados a montagens especializadas de kits e ao 
comércio eletrônico via internet chamados de e-
-logistics (ALKHATIB et al, 2015; LIEB & LIEB, 
2015; LANGLEY, 2015). Neste rol de serviços exis-
tem diversas atividades, dentre as quais se destaca 
a distribuição física pela relativa importância nos 
custos operacionais e pelo fato de representar 81% 
das atividades terceirizadas ao PSL (Prestadores 
de serviços logísticos), bem como por impactar di-
retamente no nível de serviços ao cliente (LAN-
GLEY, 2015). 

Uma distribuição confiável e ágil, com custos 
controlados, é reflexo de uma gestão logística atu-
ante e integrada às necessidades do cliente. Entre-
tanto, poucas alternativas têm surgido nos sistemas 
de entrega e distribuição. O modelo ainda é o tradi-
cional: carrega, vai até o ponto de entrega e espera 
a hora de descarga, seja ela pré-programada ou não.

Por outro lado, tanto as empresas que recebem 
as mercadorias quanto as condições de descarga 
na maioria das cidades não contribuem para uma 
entrega efetiva e rápida.  Conforme colocado por 
Lima et al. (2015), esta realidade potencializa mui-
tos conflitos, como por exemplo, para descarregar 
um caminhão algumas transportadoras interrom-
pem a circulação de automóveis nas vias e de pe-
destres nas calçadas, ou seja, a maximização do re-
sultado individual prejudica os resultados coletivos 
nestes casos. Ainda conforme apontado pelo autor, 
resolver problemas de logística urbana é, portanto, 
um jogo bem complexo e conflituoso, em que cada 
um faz seus movimentos buscando resultados in-
dividuais. 

Diante do proposito de efetuar a entrega, inde-
pendente da ação dos órgãos públicos, pode-se afir-
mar que o esforço de ambos, PSL responsável pela 
entrega e o cliente responsável pelo recebimento 
e por facilitar suas condições poderá contribuir 
com um resultado mais efetivo na qualidade e no 
tempo necessário para a operação. Nesta linha de 
obter resultado pelo esforço conjunto, a aplicação 
do conceito de gestão colaborativa em cadeia de 
suprimentos (CS) fomenta posições que podem ser 
adotadas pelos agentes envolvidos no processo de 

entrega, visto que o sucesso da colaboração ocorre 
por meio de planejamento, de tomada de decisões e 
execução conjunta, mantendo os membros da cadeia 
envolvidos não só nas questões de curto, mas tam-
bém de longo prazo. Cada membro da CS transmite 
os seus conhecimentos e experiência para a tomada 
de decisão colaborativa. Trabalho em equipe, esfor-
ços e recursos dependentes criam confiança e segu-
rança nas atividades colaborativas na CS, como no 
caso de uma distribuição mais rápida e ágil. (RA-
MANATHAN; GUNASEKARAN, 2014).

Neste sentido, a intenção deste artigo é contri-
buir com o tema através da divulgação de uma al-
ternativa de distribuição coordenada por um PSL e 
integrada com seu cliente por intermédio de uma 
operação colaborativa. Para tanto, a questão que 
direciona o estudo é saber como é possível ter uma 
entrega mais ordenada e organizada que contribua 
com a distribuição.  

A pesquisa tem a oportunidade de analisar e 
explorar um tema relativamente interessante que 
é a combinação de uma inovação em distribuição 
apoiada por processos colaborativos. Neste caso, a 
relevância está no fato de entender como a gestão 
colaborativa na cadeia de suprimentos pode ser ex-
plorada na distribuição, por ser esta uma atividade 
representativa que provoca muitas divergências na 
relação entre o PSL e seus clientes, pelo alto custo 
envolvido e por afetar diretamente o nível de ser-
viço. Além disso, o tema é oportuno no contexto 
da logística urbana ao estudar uma alternativa que 
minimize o tempo de entrega e que reflete dire-
tamente na mobilidade das cidades (PATIERA et 
al., 2014; TANIGUCHIA et al., 2014), como tam-
bém em fomentar possíveis soluções aos PSLs que 
tem como desafios encontrar meios e mecanismos 
para se diferenciarem nos serviços ofertados a seus 
clientes (LANGLEY, 2015). 

Considerando o fato dos autores terem acesso 
a um caso prático que exemplifica o proposito da 
pesquisa, sua análise e resultados podem contribuir 
para a literatura especializada pela relevância e in-
teresse do tema, bem como ajudar empresas rela-
cionadas com o mesmo problema a refletirem sobre 
essa possiblidade. Além disso, vale destacar que no 
Brasil o conhecimento e a prática de soluções para 
a melhoria da mobilidade da carga nas cidades ain-
da é incipiente (LIMA et al., 2015), como também 
essa é uma questão recorrente nas megas cidades 
em que os problemas e complicações com entregas 
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vem crescendo e exigem alto nível de serviço dos 
envolvidos (TANIGUCHIA et al., 2014).

2 mETODOLOGIA

Metodologicamente, por se tratar da análise de 
uma situação encontrada na prática envolvendo a 
relação de serviço entre um PSL e seu cliente, tem-
-se um estudo de caso em que os autores tiveram a 
oportunidade de analisar e observar uma experiên-
cia previamente inacessível à investigação científi-
ca (YIN, 2010).

As informações e dados do caso foram obtidos 
junto aos profissionais das empresas envolvidas 
no processo, bem como pela observação ‘in-loco’ 
de parte das experiências e testes realizados. Essa 
tarefa envolveu a entrevista direta do gerente de 
transporte do PSL e do gestor de suprimentos do 
cliente, bem como a interação com dois supervi-
sores responsáveis pela execução do projeto e da 
operação. Também os autores acompanharam 4 en-
tregas, podendo melhor entender a operação e a re-
lação de todos os atores (motoristas, funcionários 
e gerentes de restaurante) que atuaram no processo 
de distribuição.

Além disso, vale colocar que as empresas já ha-
viam realizado testes similares desta operação no 
primeiro semestre de 2005 que atingiram 30 entre-
gas em 5 diferentes pontos de venda, e na época fo-
ram descontinuados por não conseguirem a adesão 
dos gestores dos pontos de venda. Entretanto, em fe-
vereiro de 2014 os testes voltaram com foco especí-
fico em 8 rotas que servem 32 restaurantes, atingin-
do 138 entregas em cerca de um mês de operação. 

3 DEsENVOLVImENTO TEÓRICO

De forma objetiva, a discussão teórica aborda 
a questão da distribuição urbana via provedor de 
serviço logístico e sua relação com os conceitos 
colaborativos na CS. A intenção é fundamentar a 
importância de uma gestão colaborativa na cons-
trução de soluções em serviços logísticos.

3.1 a imPortÂNCia da distriBUição 
No serViço LoGÍstiCo

O incremento de técnicas focadas na redução 
de estoque, conciliadas a lotes mínimos de abas-
tecimento fortaleceu a importância da distribuição 

fracionada ponto-a-ponto. Esta, por sua vez, exige 
da empresa responsável pela distribuição cuidados 
operacionais que vão além de um simples planeja-
mento de carga, trajeto e descarga. Estudos na área 
de logística urbana (LIMA et al., 2015; PATIER 
et al., 2014; TANIGUCHI et al., 2014) citam que 
fatores como o Just-in-time, no qual estoques são 
reduzidos ou eliminados, exigem uma grande efi-
ciência do sistema de transporte em termos de con-
fiabilidade e regularidade, além de aumentar signi-
ficativamente o fluxo urbano de veículos de carga. 
Ou seja, aumentam as frequências de reposição de 
estoques e diminuem os tamanhos dos pedidos e 
lotes de entrega, exigindo, portanto, melhores so-
luções dos serviços logísticos. O custo logístico no 
Brasil representa 11,2% da receita das empresas 
(FDC, 2014), sendo que a distribuição representa 
cerca de 52%, algo entre 5 e 6% (ILOS, 2014), uma 
fatia relativamente representativa. Este talvez seja 
a provável razão pela qual a logística de distribui-
ção e o PSL vêm evoluindo gradativamente a cada 
ano. (LANGLEY, 2015).

Para o processo de distribuição, principalmen-
te o urbano, exige-se flexibilidade na operação por 
ser ela um critério importante quando se analisa 
questões como horários de entrega, tipos de veícu-
los, embalagem e níveis de serviço (SILVA et al., 
2014)

Segundo Holguín-Veras et al. (2014), a operação 
de distribuição em grandes cidades vive um mo-
mento conflituoso, haja vista as constantes alega-
ções de que o processo de entrega de mercadorias 
nas grandes cidades tem colaborado para o caos no 
trânsito, quase sempre supercongestionado. Tanto 
que em 2005 a Cidade de São Paulo, através do 
Decreto n. 45821, de 07/04/2005, colocou em vigor 
a restrição de carga e descarga nos horários das 6 
da manhã às 10 da noite para grandes estabeleci-
mentos (área acima de 20 mil metros quadrados), 
bem como o Decreto nº 53.149, de 16/05/2012, que 
limitou a circulação a caminhões menores (VUC 
– veiculo urbano de carga) (CETSP, 2012). Casos 
como esses exigem muito mais dos PSLs. 

3.2 eVoLUção dos CoNCeitos 
CoLaBoratiVos

Muito se discute sobre a tendência de que a 
competição por mercados será definida não por em-
presas individuais, mas sim pela gestão da cadeia 
de suprimentos. Conceitualmente, esta abordagem 
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tem sido bem difundida, trabalhada e ilustrada por 
diversos casos e exemplos. Estamos numa era de 
concorrências entre redes em que as recompensas 
irão para as organizações que puderem melhor es-
truturar, coordenar e gerenciar os relacionamentos 
com seus parceiros, em uma rede comprometida 
com relacionamentos melhores, mais estreitos e 
mais ágeis com seus clientes finais. Também, por 
outro lado, a literatura não tem omitido a dificulda-
de encontrada na aplicação prática dos princípios 
básicos que contribuem para a relação das empre-
sas na cadeia de suprimentos, em especial na cons-
trução e consolidação dos conceitos de gestão cola-
borativa (COX, 2004b).

Segundo Scholten e Schilder (2015), muitas 
companhias difundem os conceitos de trabalho e 
gestão colaborativa com seus parceiros na cadeia 
de suprimentos, mas poucas alcançam isto! Para 
Vivaldini e Pires (2010), a verdadeira colaboração 
no caso da relação entre PSL e cliente é mais do que 
simplesmente delegar ou terceirizar uma função ou 
serviço. É fundamental um acordo entre os parcei-
ros para integrar os recursos em ganho mútuo. Para 
os autores, a terceirização funcional, como ativi-
dades que vão da manufatura a serviços logísticos, 
como transporte e armazenagem, é gerencialmente 
determinada e governada por princípios de coman-
do e controle. Numa visão de contribuição e evo-
lução deste tipo de relação, eles estabelecem uma 
abordagem sobre o relacionamento entre as empre-
sas, em que estas integram seus esforços e recursos 
na busca de um novo, mas eficiente modelo de ne-
gócio, gerenciado por um apropriado mecanismo de 
governança. Nesta relação, as empresas procuram 
eliminar processos duplicados e não produtivos na 
busca de maior produtividade, estabelecendo obje-
tivos mútuos. Esta relação requer uma básica mo-
dificação no processo de negócio, que aproxime as 
empresas no longo prazo numa estrutura operacio-
nal conjunta.

Este pensamento retrata a importância do re-
lacionamento entre os agentes de uma cadeia de 
suprimentos, e especificamente entre PSL e seu 
cliente, e expõe a importância de encontrar instru-
mentos que sinalizem ou definam caminhos para 
que as empresas consigam compartilhar resultados 
através de posicionamento e objetivos bem alinha-
dos na cadeia de suprimentos. Numa linha seme-
lhante, porém com foco na logística, Closs et al. 
(2005) utilizam o termo flexível para demonstrar 
a importância de se encontrar habilidades organi-

zacionais que atendam aos requisitos do cliente, 
comprovando que a flexibilidade logística tem efei-
to significante e direto na performance. Esta fle-
xibilidade, por sua vez, segundo Cox (2004a), só 
será relevante se as empresas envolvidas na relação 
entenderem que o alinhamento interno é tão impor-
tante quanto o alinhamento externo.

Como colocam Rungtusanathan et al. (2003), a 
integração entre uma empresa e seus supridores e 
clientes deve continuamente prover oportunidades 
de melhorias que facilitem as operações internas. 
Considerando uma relação cliente x provedor de 
serviço logístico, a operação existente entre um 
PSL e seu supridor pode ser como uma operação 
interna do PSL, que tem o desafio de administrar 
seus supridores com foco e performance condizen-
te ao negócio de seu cliente.

Numa crítica ao papel da gestão da cadeia de 
suprimentos, Sahay (2003) chama a atenção para 
a importância do relacionamento dos parceiros na 
busca de benefícios mútuos, em que a organização 
deve adotar uma perspectiva externa, considerando 
o impacto das decisões de negócios não só sobre 
sua performance, mas também sobre a performan-
ce de seus supridores, distribuidores e transporta-
dores. Para ele as empresas estão reconhecendo que 
as inovações da cadeia de suprimentos podem não 
ser somente um meio de redução de custo, mas um 
caminho para alcançar satisfação de seus clientes.

O desenvolvimento dos serviços dos PSLs vem 
ganhando abrangência nestes últimos anos, e seu 
papel na CS ganha diferentes dimensões em função 
do escopo de atividades que esta gestão demanda. 
Neste sentido, compete a esse agente o desenvolvi-
mento de relações que contemple e favoreça ações 
colaborativas que construam soluções que favore-
cem os negócios de seus clientes (VIVALDINI; PI-
RES, 2010). 

Ao longo dos últimos anos, várias abordagens em 
logística e suprimentos têm sido utilizadas para dar 
competitividade às empresas, de forma a recuperar 
a rentabilidade pressionada pelo novo ambiente de 
negócios, bem como responder mais rapidamente 
às necessidades dos consumidores Nesta linha, o 
gerenciamento da cadeia de suprimentos numa pos-
tura colaborativa e em sintonia com a visão mais 
moderna e sistêmica da logística é o campo onde a 
maioria das empresas vê possibilidades de melho-
ria na performance e/ou de agregar valor aos seus 
produtos e serviços (BARRATT, 2004).  

Para Sahay (2003), a visão do processo colabo-
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rativo é ter os supridores, produtores, distribuido-
res e clientes fechados num relacionamento coope-
rativo, para benefícios da cadeia e de cada agente. 
Ou seja, adotar uma perspectiva externa, em que a 
decisão das empresas deve considerar não somente 
sua performance individual, mas de toda a cadeia.

4 EsTuDO DE CAsO

Este estudo se baseia na experiência desenvol-
vida por um grande PSL (Prestador de Serviços 
Logísticos) para seu cliente, uma rede de refei-
ções-rápida mundialmente conhecida com opera-
ção no Brasil. 

4.1 o sistema de distriBUição 
 

Ao efetuar a distribuição, o PSL citado, além 
da frota exclusiva de veículos e equipe própria 
para essa operação, conta com todo um sistema 
integrado com seu cliente, em que os pedidos dos 
restaurantes são recebidos, processados e automa-
ticamente alimenta o sistema interno para o abas-
tecimento e distribuição física. Neste momento o 
sistema está integrado a um roteirizador que ajuda 
o programador na formação das rotas e alternativas 
de entrega.

A roteirização tem como finalidade organizar 
o sistema de distribuição aos restaurantes servin-
do 760 pontos, com entregas pré-definidas em 
dias e horários através da utilização de cerca de 
250 veículos em todo o Brasil, e 80% deles em 
grandes capitais.

Considerando que tempo de rota influencia no 
número de motoristas, no número de caminhões e 
está ligado diretamente à manutenção e ao consu-
mo, aperfeiçoar estes fatores é sempre objetivo dos 
operadores logísticos.

4.2 eNtreGa Não assistida oU 
eNtreGa iNVisÍVeL

O Sistema consiste em entregar o pedido no res-
taurante (ponto-de-venda) em horário diferencia-
do, fora do funcionamento do restaurante, livre dos 
momentos de maior trânsito dos grandes centros, e 
sem nenhum acompanhamento de funcionários dos 
restaurantes. Ou seja, ao se abrir o restaurante, o 
estoque de reposição estaria disposto para utiliza-
ção. Daí o nome “entrega invisível”, pois os fun-

cionários da operação do restaurante não estariam 
vendo o sistema de abastecimento.

Conceitualmente o processo buscaria:
a.  Ter uma entrega que não impactasse e não fosse 

percebida pela operação do restaurante;
b.  Facilitar a distribuição, abrindo janelas de en-

trega em horários de melhor circulação;
c.  Ter equipes especializadas em organização de 

estoque, ajudando o giro e evitando perda de 
produtos;

d.  Agilizar o recebimento, não segurando o mo-
torista e veículos por muito tempo no ponto-de-
-venda;

e.  Facilitar a equipe do restaurante na operação, 
reduzindo por conseqüência o quadro de funcio-
nários.

4.3 a oPeração de eNtreGa

Foram definidas 8 rotas que envolviam 32 res-
taurantes numa mesma região, sendo 2 na cidade 
do Rio de Janeiro e 6 em São Paulo, com frequ-
ência de 2 entregas por semana. Por estarem em 
uma região central, com limitações de circulação 
e horários controlados, o teste ganharia maior re-
presentatividade. Também estariam atuando numa 
região de entrega complexa, em que a melhoria no 
sistema de distribuição se enquadraria com a ne-
cessidade.

Antes de colocar em prática o teste, houve a de-
finição de pontos importantes para sua realização:
–  Diversas reuniões aconteceram entre os respon-

sáveis do PSL, dos restaurantes e da Corporação 
Administrativa da Rede no intuito de planejar a 
operação;

–  A sequência das entregas seria a que já vinha 
sendo praticada pela roteirização atual;

–  Os testes só começariam quando todos os envol-
vidos já tivessem preparado os equipamentos e 
reparos necessários para suportar a operação (ti-
veram cerca de 4 meses antes do primeiro teste).

Já os equipamentos necessários para os testes se-
riam: 
– Adaptações nos caminhões com instalação de 

plataforma hidráulica para descarga instalada 
na parte traseira, ajudando a descer os produtos 
até o nível da rua;

–  Carrinhos padronizados para circularem in-
ternamente nos restaurantes, suportando um 
volume de produtos montados de acordo com 
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o pedido. Estes carrinhos somente seriam des-
carregados internamente no restaurante. Suas 
características permitiriam serem puxados da 
rua, ou calçada para dentro do restaurante, bem 
como deveriam se adaptar ao tamanho interno 
do caminhão, evitando perda de espaço.
O PSL montaria o pedido nos carrinhos, carre-

garia na seqüência necessária para descarga, e estes 
seriam descidos pela plataforma no ponto-de-venda. 
Para dar suporte a operação de recebimento e orga-
nização do estoque haveriam 2 equipes chamadas de 
“equipe de estoque”. Uma entraria antes das entre-
gas, organizaria o estoque e o espaço de forma que 
receber o novo estoque pudesse ficar mais rápido e 
prático. A outra equipe passaria após a entrega co-
locando os produtos no local já preparado. No caso, 
uma equipe termina o trabalho numa loja e vai para 
outra e assim por diante até terminar o trabalho em 
todas. O motorista chega ao restaurante, abre a loja, 
coloca os carrinhos em local pré-definido e recolhe 
os carrinhos da entrega passada.

Portanto, as 2 equipes mais o motorista teriam 
acesso aos restaurantes através da chave, de código 
de acesso, ou de crachá para liberação eletrônica. A 
equipe de organização do estoque confere os pro-
dutos no carrinho, aponta as divergências, se hou-
ver, e passa ao PSL para correção.

5 ANáLIsE DOs REsuLTADOs
 
A análise a seguir contempla a visão do caso 

sobre a teoria apresentada e discute pontos de inte-
resse que podem servir como referencia prática as 
empresas que pretendem melhorar sua distribuição.

5.1 aNÁLise da teoria Com o Caso

A iniciativa contribui para o entendimento da 
logística colaborativa, uma vez que todo o processo 
foi conduzido pelo PSL, com todas as etapas sendo 
coordenadas por eles, inclusive sobre a formação e 
treinamento das equipes de movimentação do esto-
que na loja (apesar desta mão-de-obra ser controla-
do pela corporação dos restaurantes). É claro que, 
por outro lado, a corporação administrativa dos 
restaurantes trabalhou em conjunto, entendendo 
claramente a importância da melhoria do processo 
e dos serviços.

De acordo com Wanke (2004), iniciativas como 
estas atendem a oferta de serviços específicos que 
podem ser adotados pelos operadores logísticos 

visando maior especialização e customização dos 
serviços. Além disto, tais iniciativas dos opera-
dores logísticos são fundamentais para inovação 
e melhoria dos serviços logísticos, uma vez que a 
eficiência de transporte como ocupação do veícu-
lo e redução do consumo de combustível tende a 
não ser percebido pelo cliente que apenas espera 
receber o produto (MCKINNON et al., 2004). Para 
Zhao et al. (2003), estas iniciativas estabelecem o 
vínculo entre atividades operacionais e capacidade 
de relacionamento dos PSLs.

Por outro lado, com base na teoria apresentada é 
possível avaliar os seguintes pontos: 
a) Busca de eficiência em transporte ganhando 

tempo de entrega e deslocamento, e contribuin-
do para a redução de custos existentes nos pro-
cessos de distribuição. Esse ponto ficou evidente 
pelo deslocamento do veículo ser mais rápido e 
pelo tempo de descarga ser, segundo informado 
pelos entrevistados e constatado in-loco pelos 
autores, em média 40% menor.

b) A flexibilidade dos participantes em cederem 
ou se adaptarem as necessidades impostas pelo 
projeto. Isso apareceu nos investimentos postos 
pelo PSL e pela adequação da rede a montagem 
das equipes de organização nas lojas.

c)  O trabalho conjunto, com foco e objetivos co-
muns caracteriza a gestão colaborativa, elimi-
nando processos duplicados e não produtivos, 
além do compartilhamento dos benefícios. Nes-
te caso, o tempo ganho na entrega e a disponi-
bilidade do veiculo representa redução do custo 
ao PSL, além da loja abrir para operação já com 
todos os produtos postos e organizados, elimi-
nando a necessidade da equipe de abertura para 
organização ou recepção da entrega.

d) O fato do PSL em prover soluções a seus clien-
tes caracteriza iniciativas relacionadas a gestão 
colaborativa. O projeto foi aceito pela rede de 
restaurantes, mas foi iniciativa e teve toda a co-
ordenação prática do PSL. E esta só aconteceu 
quando os dois trabalharam em conjunto, com o 
mesmo objetivo e disposição para obter resulta-
dos que poderiam ser favoráveis. 

5.2. aNÁLise PrÁtiCa do Caso

Percebem-se vantagens interessantes e positivas 
para o processo, como a redução do tempo de entre-
ga, que tem impacto direto no custo dos serviços, 
e a padronização no recebimento e organização do 



61

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.1, p. 55-63, Jun./Nov/2015    ISSN 1984-4204

Fonte: autor

estoque nos restaurantes, com redução na equipe 
de trabalho.

Por outro lado, os complicadores estão ligados 
diretamente a aspectos culturais, estrutura admi-
nistrativa e segurança externa. No decorrer dos 
testes surgiram fatos ligados a material da loja que 
sumiu, ou foi dado como faltante pelo restaurante, 
diferenças de estoques nem sempre apontadas nos 
controles do PSL, e algumas avarias que eram in-
formadas muito depois da entrega. Ou seja, apesar 
do planejamento inicial de certa forma prever isto, 
claramente houve abusos e falta de confiança e ma-
turidade que um processo como esse exigiria.

Quanto à movimentação dos carrinhos, houve 

grande dificuldade pelas más condições das calça-
das e guias não rebaixadas, prejudicando rodas e 
tempo de descarga (que poderia ser melhor do que 
foi). Também, quando o motorista chegava no res-
taurante ele tinha que deixar o caminhão só para 
poder abrir o restaurante. Ele, o restaurante e o ca-
minhão ficavam expostos e vulneráveis pela falta 
de segurança local (apesar de ser um centro urbano 
com fluxo de pessoas).

O quadro 1 a seguir apresenta algumas vanta-
gens e limitações observadas após a implementa-
ção da distribuição com o sistema de “entrega in-
visível” observados na região central da cidade de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

–   Equipe especializada
–   Rapidez na entrega
–   Estoque padronizado e organizado
–   Correto giro de estoque
–   menor número de avarias na operação
–   tempo de entrega passou de 12 horas em média 
  para cerca de 5 horas
–   maior disponibilidade de veículos
–   menor horas trabalhadas e horas extras de motoristas
–   Horas de organização de estoque e recebimento 

reduzida em 50%

–   Calçadas fora de padrão e  ruins
–   Acesso ao restaurante bloqueado para trânsito de 

carrinhos na hora da entrega
–   Equipe de operação do restaurante sem compromisso 

com organização de estoque
–   Falta de confiança pelo fato das equipes terem acesso 

livre
–   segurança externa aos restaurantes muito ruins
–   Cerca de 10% de perda no espaço interno do 

caminhão em relação ao método anterior

VANTAgEN lIMITAçõES

QuADRO 1: VAntAgEns E LimitAçõEs Do sistEmA

No que tange ao aspecto relacionado a custo de 
transporte, o teste teve bom comportamento, atenden-
do, segundo sugestão de Lima (2002), boa parte dos 
fatores que definem estes custos:
–  Facilidade de manuseio do produto;
–  Facilidade de acomodação;
–  Risco da carga (este fator não se aplica ao caso);
–  Sazonalidade (este fator não se aplica ao caso);
–  Trânsito;
–  Carga retorno;
–  Especialidade do veículo de transporte.

Conceitualmente, o teste conduzido pelo PSL 
atende as duas perspectivas sugeridas por Catter-
jee (2004) para melhoria dos serviços logísticos: 
desenvolvimento do negócio logístico e desenvolvi-
mento de infra-estrutura para melhorar a eficiência 
de transporte.

   6 CONCLusÃO

A iniciativa de um PSL na busca de solução para 
seus clientes é fundamental para construção de rela-
cionamentos colaborativos na cadeia de suprimentos. 
O PSL que se dispõe a somente agir segundo iniciati-
va, cobranças e exigências de seus clientes, limita-se 
a apenas prestar um serviço para o qual julgue ter sido 
contratado. Ele não tem a abrangência, nem foco e a 
visão necessária que as cadeias de suprimentos tende-
rão a exigir nos relacionamentos entre seus agentes.

Neste sentido, o caso ilustra uma iniciativa de um 
PSL consciente de seu papel como agente da cadeia 
de suprimentos, com ação direta na melhoria de seus 
serviços e da operação de seu cliente. A solução cria-
da não é isolada e individualista, não busca resultado 
para um lado só, os benefícios são mútuos, e com cla-
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ra visão de melhoria de performance da dita cadeia.
Não obstante, a busca de ações colaborativas traz 

conflitos (COX, 2004a) e dificuldades na sua implanta-
ção, tanto que o caso deixa claro como fatores culturais 
ou mesmo interesses podem influenciar. Conseqüen-
temente, estes fatores terão que ser ajustados para não 
transformar os conflitos em desvantagens para a cadeia.

No aspecto operacional, é interessante observar 
como podem existir soluções para processos logís-
ticos personalizados na distribuição. Aspectos estes 
que carecem de desenvolvimento prático, uma vez 

que a grande maioria das entregas ponto-a-ponto não 
são padronizadas, muito menos personalizadas.

As limitações deste artigo são típicas de um estu-
do de caso, não permitindo generalizações, por exi-
gir investigações com maior abrangência. Apesar dos 
conceitos colaborativos já estarem sendo trabalhados 
na literatura, estes ainda necessitam de maior evolu-
ção pela contemporaneidade do tema. Portanto, este 
caso procura contribuir para os estudos na área, com 
uma ilustração prática das possibilidades de um pro-
cesso colaborativo.
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resUmo
A inovação exerce importância no negócio das empresas, compreende diferentes aspectos e contribui de formas diversas para o seu crescimento e 
desenvolvimento. Dentre os aspectos que podem ser levados em consideração para as inovações estão os internos relacionados com o contexto da 
organização e os externos que envolvem todo o ambiente em que ela está inserida. Este estudo tem como objetivo apresentar as estratégias utilizadas 
para o desenvolvimento dos processos de inovação na cadeia produtiva da maçã brasileira. Os procedimentos metodológicos utilizados têm como 
estratégia de pesquisa o estudo de caso, o qual foi efetivado através da abordagem qualitativa de pesquisa. Os dados foram analisados a partir 
do procedimento de triangulação dos dados, sendo apresentados de forma descritiva e explicativa. Dentre os resultados apresentados estão as 
estratégias definidas pelo segmento para desenvolvimento das suas inovações.

Palavras-chave: Inovação. Estratégia. Cadeia da Maçã. 

aBstract
Innovation plays an important role in business enterprises, comprises different aspects and contributes in different ways to their growth and 
development. Among the aspects that can be considered for internal innovations are related to the organizational context and the external involving 
the entire environment in which it is embedded. This study aims to present the strategies used for the development of innovation processes in the 
productive chain of Brazilian apples. The methodological procedures used have as a research strategy case study, which was accomplished through a 
qualitative research approach. Data were analyzed from the data triangulation procedure, and presented in a descriptive and explanatory way. Among 
the results presented are the strategies defined by the segment to develop their innovations.

Keywords: Innovation. Strategy. Chain of Apple. 
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1 INTRODuÇÃO

Como atualmente as organizações se deparam 
com um cenário competitivo de difícil sobrevivên-
cia e com concorrentes cada vez mais preparados no 
mercado de atuação, faz-se necessário práticas de 
inovação para que se tenha o intuito de manter seus 
patamares de atendimento às necessidades dos seus 
clientes e, além disso, de ampliar sua competitividade 
e atuação em seu segmento (INNOVATE AMERI-
CA, 2004).

Para Mullins (2003), se as necessidades dos clien-
tes não são satisfeitas, não existem esses clientes, e se 
não existem clientes, não existe negócio. Sendo as-
sim, um negócio não deve ser baseado na empresa ou 
no empreendedor, ou em produtos ou serviços pouco 
revolucionários. Novos negócios, ou incremento na-
queles já existentes para obterem êxito precisam es-
tar atrelados ao foco em quem compra. Dessa forma, 
torna-se essencial a identificação e o conhecimento 
dos clientes alvo, das suas características, desejos e 
necessidades para que a empresa possa traçar suas 
estratégias de produção.

Nessa linha, para que um negócio tenha resultado 
positivo é fundamental que o mesmo seja rentável. 
Para isso, deve possuir margens econômicas confor-
táveis e que essa rentabilidade possa ser sustentada 
tanto em médio como em longo prazo. 

Nesse sentido é que a cadeia produtiva da maçã 
brasileira tem procurado, através de parcerias, reali-
zar estudos. Estes servem para entender as necessi-
dades do mercado, adequar suas estratégias e investir 
em inovações que tragam conforto aos investidores, 
satisfação aos clientes, retorno financeiro e viabilida-
de econômica para o setor (ABPM, 2014).

Para a ABPM (2014), o setor tem investido em 
parcerias com instituições de ensino e pesquisa, com 
institutos especializados, órgãos do governo e com as 
próprias empresas ou associações. Todos trabalham 
no sentido de buscar inovações e é esse fato que faz 
desse arranjo um sistema inovador e referência no as-
sunto no agronegócio brasileiro.

A cadeia produtiva da maçã já conta com um his-
tórico importante de organização e planejamento e já 
obteve avanços em relação a produção. Porém, pre-
cisa que todos os atores participem efetivamente dos 
avanços do setor, pois este é um passo que pode au-
xiliar mais no fortalecimento da cadeia e no consumo 
da fruta no Brasil.

Destaca-se também como interesse de pesquisa 

pela cadeia produtiva da maçã brasileira a necessida-
de que este segmento tenha evoluções no que tange a 
gestão, tanto das propriedades rurais como das áreas 
administrativas das empresas que a compõem. 

A ABPM (2014) destaca que a cadeia produtiva 
da maçã brasileira carece de estudos que visem a uti-
lização de novas formas de gerenciamento das suas 
atividades de administração dos recursos, bem como 
para o delineamento e execução dos objetivos das em-
presas componentes do mesmo segmento. O objetivo 
do estudo é apresentar as estratégias utilizadas para 
o desenvolvimento dos processos de inovação na ca-
deia produtiva da maçã brasileira. 

2 REVIsÃO BIBLIOGRáFICA

2.1 iNoVação

Os desafios tanto das organizações quanto dos 
órgãos governamentais para encontrar formas mais 
eficazes para obtenção de um desenvolvimento que 
seja sustentável passa por incrementos, melhorias e 
implementações de novas práticas gerenciais, organi-
zacionais, econômicas e sociais. Porém, não é somen-
te de práticas que se faz o desenvolvimento; aliada 
a elas devem estar políticas e outros fenômenos que 
fomentem a criação de um cenário que favoreça o 
crescimento. Estes fenômenos são importantes para 
fazerem com que o desenvolvimento seja sólido e tra-
ga retornos para as organizações (INNOVATE AME-
RICA, 2004; WHITE, 2007; OECD, 2011).

Visando o desenvolvimento, as empresas vêm tra-
balhando no sentido de investir em inovação e espe-
cialmente nas inovações que tragam diferencial no 
seu mercado de atuação e nas suas práticas organiza-
cionais. Contudo, essas inovações normalmente não 
passam por um processo de controle dos resultados, 
mas deixam uma lacuna na fase em que pode ser uma 
das mais relevantes nos processos de inovação, pois 
podem servir de base para mensuração dos resultados 
obtidos após sua implementação e para o conheci-
mento acerca dos próximos passos a serem seguidos 
pelas companhias para a obtenção de melhores resul-
tados e vantagens competitivas diante da concorrên-
cia (OECD, 2011; GRUPPA; SCHUBERTA, 2010).

Os investimentos feitos em inovação pelas orga-
nizações para que efetivamente sejam completos ne-
cessitam de planejamento para identificação das me-
lhores oportunidades e necessidades de investimento. 
Além de planejamento prévio da forma como será 
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feita a avaliação dos resultados que serão obtidos, 
torna-se necessário prever os ganhos com o investi-
mento e retorno a curto, médio e longo prazo (CRUZ; 
CAMARGO 2013).

Dessa forma, além de serem minimizadas as pos-
sibilidades de investimento em algo que não traga re-
torno, a organização poderá ampliar efetivamente o 
retorno esperado com o investimento realizado, além 
de estudar a possibilidade de se obter vantagem tam-
bém em relação a sua eficiência produtiva e lucrativi-
dade (DRAKE et al., 2006; OECD, 2011).

Autores como Cheng e Shiu (2008), Schmidt e 
Druehl (2008), Gault (2010) e Dabic et al., (2011) sa-
lientam que os estudos sobre inovação apresentam a 
ideia de que as empresas se quiserem crescer, se tor-
narem ou se manterem competitivas precisam passar 
por um processo de ruptura com o passado. Dentre as 
formas de ruptura apresentadas pelos autores podem 
ser citadas o desenvolvimento orgânico no aprendi-
zado da organização e a valorização das pessoas. Ou-
tro item salientado é que, para inovar as pessoas ne-
cessitam que o ambiente em que estão inseridas seja 
favorável a criatividade, servindo de motivação para 
novas criações, novas ideias e novas oportunidades. 

Para Schumpeter (1950), por exemplo, a empresa 
deve destruir o que está obsoleto, fato este que segun-
do o autor é comum nas empresas. Além disso, a em-
presa deve estar atenta as suas estratégias e ao con-
texto em que se insere. Drucker (1986) ressalta que as 
atividades de inovação e de marketing são fundamen-
tais para o desenvolvimento de novas riquezas dentro 
da empresa. No caso apresentado por Drucker (1986), 
o centro do processo são as pessoas, representadas no 
caso do marketing pelo cliente, o qual apresenta ne-
cessidades, gostos, preferências e intenções, elemen-
tos estes que devem ser atendidos pelas organizações. 

Para Christensen e Overdorf (2000), a preocupa-
ção reside no conservadorismo dos executivos. Isso 
ocorre pela busca de resultados positivos em prazos 
muito curtos, fato que pode levar a dificuldade de 
construção do desenvolvimento ou da implementa-
ção de ideias novas. Este fato, de acordo com o au-
tor, pode levar a empresa a perder sua participação 
no mercado.

Já Hamel (2000) tem como pressuposto que as 
inovações radicais são as responsáveis por trazerem 
diferenciação à empresa e por manterem a vantagem 
competitiva destas em seu mercado de atuação. Para 
ele, a empresa a partir do estabelecimento da sua mis-
são deve sair da convergência estratégica e mostrar 
que é inovadora aos seus clientes.

Para Lundvall e Johnson (1994), Lundvall (2003), 
Lundvall (2006) e Cheng e Shiu (2008), com o adven-
to da economia do aprendizado surge uma nova lógi-
ca para a definição de competitividade. As estratégias 
tradicionais alicerçadas em custos e diferenciação 
não são mais suficientes para dizer que a organização 
é competitiva. Surge então, a necessidade de um novo 
modelo de estratégias fundamentadas pela inovação 
e apresentando em sua composição de indicadores 
como: conhecimento, aprendizado e cooperação.

Os estudos de DeBresson e Amesse (1991), Free-
man (1991), Uzzi (1996), Ahuja (2000c) e Bullinger 
et al., (2004) ressaltam que em virtude da diversi-
dade de domínios que envolve o conhecimento para 
criação de inovações dificulta para que as empresas 
atuem individualmente, sendo necessário a parceria 
com outras empresas integrando indicadores como: 
conhecimentos, recursos e capacidades para inovar.

Os indicadores citados conduzem ao pensamen-
to de que a inovação, em especial em cadeias pro-
dutivas envolve múltiplas interações, diversas fontes 
de conhecimento, habilidades e capacidades. Dessa 
forma torna-se essencial que todos estes indicadores 
estejam presentes nas atividades das empresas com-
ponentes de uma cadeia produtiva contribuindo para 
o desenvolvimento dos processos de inovação (MIS-
CHEN; JACKSON, 2008). 

A concepção proposta por Milbergs e Vonortas 
(2007) considera que durante as últimas décadas os 
estudos econômicos sobre inovação tecnológica, es-
pecialmente aqueles relacionados a investimentos em 
capital e nas pessoas tem contribuído com quase me-
tade do crescimento da produtividade e do padrão de 
vida dos Estados Unidos. Segundo eles, o governo do 
País, assim como as lideranças empresariais, tem dis-
pensado atenção especial para o papel das inovações; 
isto tem sido feito em função da contribuição que as 
inovações oferecem para o incremento da competiti-
vidade do País e para a qualidade de vida das pessoas.

Ainda de acordo com Milbergs e Vonortas (2007), 
a maior deficiência política relacionada as inovações 
está na ausência de métricas que possam descrever 
adequadamente o ecossistema das inovações do País 
e os diversos atributos que a compõem. Para os au-
tores, a inovação deve partir de conhecimentos ini-
ciais até a transformação em processos com resultado 
final, onde as tomadas de decisão e as políticas de 
inovação tenham medidas credíveis, oportunas para 
cada situação e que tragam relevância para a nação.

Milbergs e Vonortas (2007) apresentam o contex-
to das inovações ressaltando que “o que você recebe é 
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o que você mede” (p.2). Desta forma, métricas ruins 
levarão a um diagnóstico ruim e este, por sua vez, 
resultará em políticas equivocadas ou mal projetadas 
trazendo consequências inesperadas para o País.

Milbergs e Vonortas (2007) apresentam o conceito 
de inovação como um processo através do qual uma 
nação cria e transforma novos conhecimentos e tec-
nologias úteis em produtos, serviços e processos para 
ela própria e para os mercados globais. 

2.2 estratÉGia e iNoVação

Os assuntos estratégia e inovação frequentemente 
são discutidos nas empresas e na academia. Esses dois 
temas exercem importância vital, em especial quan-
do estão interligados. Para Lafley e Charan (2008) 
alinhar os processos de inovação às estratégias do 
negócio da empresa permite não somente o aumento 
das receitas, mas também contribui para a descoberta 
de novas formas de fazer as coisas serem mais pro-
dutivas, ágeis e divertidas. Os autores colocam que 
as pessoas desejam fazer parte do crescimento e não 
querem ser parte do corte de custos.

A inovação radical, de acordo com Mello e Marx 
(2013) é difícil de ser identificada na empresa, no en-
tanto, quando identificada modifica e contribui, des-
de que bem planejada, com a consolidação das ati-
vidades da mesma. Em função disso é que Lafley e 
Charam (2008) apontam que a inovação deve ser mais 
que a adoção de um conjunto de práticas e estrutu-
ras já existentes. Para eles a empresa precisa evoluir 
e aprender a partir das novas experiências surgidas 
com as inovações, em especial com as radicais.

Em relação a competitividade das organizações 
Lima (2011) apresenta que ela se desenvolve a par-
tir da identificação da missão, dos valores e do jogo 
da liderança, os quais traduzem a objetivo prático da 
empresa e refletem o comportamento do dia a dia dos 
colaboradores e consumidores.

Conforme Cunha e Bignetti (2006) são diversas as 
estratégias utilizadas pelas organizações para poten-
cializar seus resultados através das inovações. Para 
os autores, a escolha por uma estratégia de inovação 
tem como finalidade determinar o papel da inovação 
no direcionamento estratégico. Esse direcionamento 
deve ser capaz de colaborar com o desempenho orga-
nizacional a fim de alcançar os objetivos de negócio.

De acordo com Freeman (1987), para que as em-
presas se posicionem de forma estratégica em ino-
vação existem ao menos seis diferentes caminhos a 
seguir: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, 

tradicional e oportunista. Porém, estas formas de es-
tratégias não são exclusivas e o que ocorre é que as 
empresas adotam gradações ou combinações das di-
ferentes alternativas. 

Na definição de Freeman (1987), a estratégia ofen-
siva é adotada pelas empresas que buscam a liderança 
em seu segmento, tanto no mercado como em tecnolo-
gia. A estratégia defensiva é adotada pelas empresas 
que investem intensivamente em pesquisa e reagem a 
inovações lançadas pelos concorrentes. As empresas 
que optam pela estratégia imitativa, costumam reagir 
às inovações e se mantêm no mercado utilizando có-
pias de projeto dos concorrentes com modificações. A 
estratégia independente é utilizada por empresas que 
dependem da matriz - é o caso das multinacionais. 
A estratégia tradicional dispensa inovações tecnoló-
gicas, caso das empresas que atuam em segmentos 
que não demandam mudanças. A estratégia oportu-
nista é adotada pelas empresas que exploram nichos 
de mercado.

Para Lafley e Charan (2008), somente a inovação 
em produtos e serviços não é suficiente. Eles desta-
cam que as empresas pioneiras em tecnologias e ino-
vações vêm reinventando seus processos, suas formas 
de distribuição, os relacionamentos e o desenho da 
cadeia de valor, assim como os modelos do negócio e 
até mesmo as funções da gerência. 

Os autores apresentam o que caracterizaram como 
os seis pilares de alinhamento entre a inovação e a 
estratégia; o primeiro é o propósito ou senso de mis-
são – caracterizado pelo senso de propósito e missão 
sendo maior do que os indicadores de market share, 
rentabilidade ou unidades vendidas, que apresentam 
significado ao trabalho e servem para unir a organiza-
ção. De acordo com os autores, relacionar a inovação 
a um propósito da empresa tem efeitos poderosos, que 
poderão levar a empresa a enormes oportunidades de 
crescimento e de inovações.

O segundo pilar diz respeito aos objetivos e metas 
claras – o argumento é de que o ato de administrar 
traz consigo a definição de metas e elas são consi-
deradas importantes porque apresentam à empresa 
senso de direção, realização e motivação.  Para os au-
tores, metas muito altas ou difíceis de serem atingidas 
podem desmotivar e levar a empresa a tomar decisões 
estratégicas ou financeiras consideradas ruins, que le-
vam a obtenção de resultados negativos com sua apli-
cação. Como exemplo os autores apresentam a fusão 
da Time Warner com a Aol e a atuação da Enron no 
mercado de derivativos.

Para Lafley e Charan (2008), metas pouco desa-
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fiadoras também podem desmotivar e levar os con-
correntes a obtenção de desempenho superior. Assim 
salientam que é importante encontrar o equilíbrio 
adequado e ressaltam que o desempenho deve ser 
sempre avaliado a partir de metas estabelecidas.

O terceiro pilar é a estratégia – para eles a estratégia 
tem a função de promover e de se beneficiar das ino-
vações. Lafley e Charan (2008) destacam que a inova-
ção precisa permitir que a empresa possa atingir seus 
objetivos e que tenha destaque diante da concorrência, 
além de satisfazer as necessidades e desejos dos seus 
consumidores e da comunidade como um todo.

Os autores apresentam que a hiper-competição, a 
comoditização e o aumento dos fluxos de comércio 
internacional e a capacidade de inovação em seus di-
ferentes campos e enfoques oferecem uma vantagem 
competitiva sustentável. 

O quarto pilar refere-se a alavancar pontos for-
tes – destacando a liderança e inovação de algumas 
empresas. Neste caso os autores citam a Nike, Intel e 
Google como relacionadas à capacidade e habilidade 
que têm para alavancar seus pontos fortes, que são 
respectivamente, o design, a pesquisa e o desenvolvi-
mento de algoritmos para busca.

Segundo Lafley e Charan (2008), para ser líder em 
inovação a empresa precisa estar capacitada a iden-
tificar os fatores de sucesso no seu mercado e ainda 
desenvolver e alavancar seus pontos fortes na direção 
do sucesso desejado. O exemplo citado pelos autores 
é o da Procter & Gamble, onde identificaram que no 
segmento de bens de consumo existem cinco fatores 
que devem ser considerados importantes. São eles: o 
branding ou gestão de marcas, a inovação, a capaci-
dade que tem no instante do lançamento dos produtos 
e o conhecimento que vem do consumidor. 

O quinto pilar a estrutura – onde é destacado que 
não há uma única regra para uma estrutura adequada 
para a promoção da inovação, porém muitas empre-
sas que são inovadoras utilizam parceiros externos, 
como centros de pesquisa, instituições de ensino ou 
outras empresas para juntas desenvolverem projetos 
que conduzam a inovações.

O sexto pilar é a cultura e liderança – estes dois 
elementos são responsáveis por promover a inovação. 
Os autores destacam que a inovação vai além de boas 
ideias ou grupos de projeto ou seminário. Ela passa 
por uma cultura inovadora, a qual é a responsável 
pelo sucesso das atividades inovativas nas empresas.

Para Lafley e Charan (2008), as organizações ino-
vadoras são reconhecidas pelo sucesso que obtém a 
partir do propósito do negócio, pela flexibilidade e agi-

lidade que apresenta tanto na sua estrutura de processo 
como pela sua capacidade de confiança e colaboração 
entre seus recursos humanos e seus executivos.

Os autores destacam que são os líderes que condu-
zem as equipes no sentido de cultivar os atributos que 
levam a atividades inovadoras e isso ocorre a partir 
do exemplo pessoal, das recompensas às pessoas e da 
forma de comunicação. Assim é responsabilidade dos 
líderes a promoção da criatividade, da iniciativa, da 
produtividade das pessoas responsáveis pela inovação.

A proposição de Lafley e Charan (2008) apresen-
ta ainda alguns princípios que contribuem para o su-
cesso das ações da empresa na prática. Dentre estes 
princípios estão: colocar o consumidor como o centro 
de tudo que é feito dentro da companhia, pensar sobre 
inovação a partir de novos pontos de vista e fazer o 
mais importante em primeiro lugar (LIMA, 2011).

De acordo com Porter (1993, p. 83), a competiti-
vidade da empresa é definida como a “habilidade ou 
talento, resultantes de conhecimentos adquiridos, ca-
pazes de criar e sustentar um desempenho superior ao 
desenvolvido pela concorrência”. 

O autor afirma que o conceito mais apropriado 
para a empresa ser competitiva é obtendo produtivi-
dade, a qual é definida com a ideia de fazer mais com 
menos recursos. Porter acredita que a otimização dos 
recursos deve estar diretamente conectada com as es-
tratégias competitivas definidas pelas empresas, além 
da definição clara das suas metas, as quais são opera-
cionalizadas a partir da utilização dos seus recursos 
disponíveis.

Para Porter (1993), a essência na formulação da 
estratégia significa fazer uma relação entre a empresa 
e o ambiente em que se insere. No entanto, deve-se 
ter cuidado para não sofrer influência pela amplitude 
do ambiente, já que as forças externas, muitas vezes, 
afetam as empresas e o ponto crucial está na forma 
como a empresa irá enfrentar estas forças.

Farina e Zylberstajn (1998) destacam que estraté-
gia está estabelecida no instante em que se cria ou re-
cria padrões de competição. Isto leva a transformação 
do ambiente interno e externo da empresa, favorecen-
do-a. Para os autores, o comportamento estratégico 
deve se sobrepor aos padrões estabelecidos pelo mer-
cado de atuação.

   3 mÉTODO

O estudo teve como estratégia de pesquisa o 
estudo de caso, sendo operacionalizado através de 
entrevistas com sete especialistas da cadeia pro-
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dutiva da maçã brasileira. Os especialistas foram 
escolhidos por sua atuação nas decisões do seg-
mento. A escolha se deu por grau de escolaridade 
e por serem pessoas que participam ativamente das 
decisões, investigações e procedimentos adotados 
no segmento. Também por conhecimento dos di-
ferentes elos que compõem a cadeia produtiva da 
maçã brasileira.

Além das entrevistas com especialistas foram 
utilizadas outras fontes de dados constantes das 
Associações de Produtores: ABPM e AGAPOMI, 
além de observações em empresas e associações 
de produtores. Minayo (2010) apresenta como 
uma das vantagens para a utilização do estudo 
de caso, a possibilidade da utilização de docu-
mentos e arquivos que o objeto de estudo possa 
disponibilizar, bem como a realização de entre-
vistas, observações in loco, observação partici-
pante, dentre outros.

O primeiro passo foi a seleção dos especialis-
tas, que são integrantes e pesquisadores da cadeia 
produtiva da maçã brasileira dos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. As entrevistas fo-
ram realizadas entre março e maio do ano de 2013, 
tendo como duração aproximada 1h. Quanto ao 
grau de escolaridade, os especialistas são Enge-
nheiro Agrônomo, Administrador, Economista e 
Advogado. Em relação ao conhecimento da cadeia 
produtiva e da hierarquia nas empresas e institui-
ções (Presidente das Associações, Diretores das 
Associações e Gerente de Empresas produtoras), 
dos órgãos governamentais e pesquisadores (res-
ponsável por órgão governamental, participantes 
e coordenadores de pesquisa, caso da EMBRAPA 
e EPAGRI).  

A análise dos dados coletados foi realizada atra-
vés da utilização da técnica de triangulação de dados. 
De acordo com Denzin (1979), a triangulação é uma 
combinação de métodos de estudo em um mesmo fe-
nômeno. Para Denzin e Lincoln (2000), nas ciências 
sociais a triangulação não é uma ferramenta ou es-
tratégia de validação, é uma alternativa à validação. 
Onde a combinação de perspectivas metodológicas, 
materiais empíricos e a participação de vários inves-
tigadores no estudo são vistas como estratégia para 
acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza e 
profundidade a investigação.

O histórico das investigações científicas nas 
Ciências Sociais, em especial na Administração, 
tem procurado combinar ou mesclar em um mes-

mo estudo diferentes formas de coleta, análise e 
interpretação dos dados e informações coletados. 
Neste estudo a triangulação foi realizada com os 
dados coletados nas entrevistas, nos documentos 
da ABPM, AGAPOMI, e em análises feitas em 
visitas às empresas, conversas informais, livros e 
artigos da EMBRAPA.

O roteiro de questões utilizado com os espe-
cialistas foi composto de uma questão norteadora 
a qual indagou: quais são as estratégias da cadeia 
produtiva da maçã brasileira para desenvolvimento 
das suas inovações? A partir desta questão surgiram 
outros desmembramentos, entre eles, explicações e 
descrições das estratégias citadas por cada um dos 
entrevistados.

  4 ANáLIsE DOs REsuLTADOs

4.1 aNÁLise das estratÉGias 
aPreseNtadas PeLos esPeCiaListas 

Na apresentação do perfil dos especialistas pode-
-se afirmar que todos trabalham diretamente com o 
segmento, sendo que 5 trabalham há pelo menos 20 
anos na produção de maçãs e dois trabalham há 15 
anos. Isto permite dizer que conhecem o cotidiano e 
as ações das atividades que envolvem a produção da 
maçã brasileira.

Todos os especialistas têm formação superior, 
inclusive com pós-graduação lato sensu, sendo cita-
dos: MBA em Gestão Estratégica de Custos, Gestão 
do Agronegócio e stricto sensu, cita-se: Mestrado 
em Ciências Biológicas e Entomologia, Mestrado 
em Economia Rural e Doutorado em Agronegócios, 
doutorado em Engenharia de Produção. A formação 
está relacionada com a atividade que desenvolvem 
tanto em pesquisa como em produção, administra-
ção e coordenação das atividades em suas entidades 
e empresas.

Na hierarquia da empresa cinco são gestores e de-
senvolvem atividades que envolvem a administração 
dos recursos e das atividades das empresas ou enti-
dades. Os outros dois atuam como técnicos especia-
lizados. 

Quando indagados sobre as estratégias da ca-
deia produtiva da maçã brasileira para o desenvol-
vimento das suas inovações, foram relatadas pelos 
especialistas e identificadas em documentos da As-
sociação Brasileira dos Produtores de Maçã, con-
forme Quadro 1:
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Fonte: dados da pesquisa (2014).

Controle da oferta
Controle pela qualidade

Controle das importações

Estímulo a demanda

Pesquisa e desenvolvimento

Planejamento comercial
Exportações
Planejamento financeiro

Relacionamento com o governo

Eficiência estatística

oferecer subsídios aos produtores

foco no consumidor

Através da redução das áreas plantadas
Retirando do mercado frutas de baixa qualidade e calibre pequeno
Evitando proliferação de pragas e doenças e entrada de frutas com resíduos não 
permitidos no Brasil
Partindo do pressuposto de que a demanda deve ser proporcional a oferta de 
fruta com qualidade garantida, aparência, segurança e sabor desejados
Estabelecendo prioridade para as pesquisas e fazer acompanhamento através 
de comissão
Através de parceria das associações com órgãos responsáveis
Recuperar a imagem da fruta no exterior e disciplinar o preço de saída da fruta
Através de linhas de crédito e adequação dos valores a realidade do segmento
Buscar parceira com autoridades visando o desenvolvimento de políticas 
públicas para o setor
Atualização constante dos dados do setor: número de pomares, área plantada, 
safras, dentre outros
Através de capacitação técnica, ambiental, de gestão, de manejo e 
responsabilidade social
Atendendo o que o consumidor procura e atendendo as necessidades das 
empresas

ESTRATégIA DESCRIçÃO

QuADRO 1: EstRAtÉgiAs E DEsCRição

Os especialistas que participaram do estudo des-
tacaram que a cadeia produtiva da maçã brasileira 
tem definido sua missão, sua visão e seu negócio. O 
segmento tem buscado fortalecer as atividades que 
trazem retorno positivo e trabalhado àquelas que ne-
cessitam de ajuste para atingir os objetivos de forma 
mais consistente.

Os especialistas destacaram ainda que a cadeia 
produtiva da maçã brasileira possui estratégias para 
inovação e que tanto as associações como as empre-
sas têm buscado aperfeiçoar sua forma de gestão e a 
definição de objetivos, metas e estratégias para me-
lhorar a competitividade das associações, do segmen-
to e das empresas.

Dentre as estratégias destacadas está o incremento 
no sentido de melhorar os aspectos tecnológicos e de 
mercado buscando atender melhor as necessidades do 
consumidor. Um dos relatos girou em torno da ne-
cessidade do segmento em buscar incremento para a 
forma de gestão das empresas e também das proprie-
dades que:

[...] a maçã brasileira é de excelente qualida-
de. No entanto falta conhecimento de merca-
do e do consumidor para desenvolver formas 
de vender, de forma a obter os resultados 

esperados para um produto que apresenta tal 
qualidade [...] (E1).

A partir das estratégias definidas pela cadeia pro-
dutiva da maçã brasileira percebe-se semelhanças 
com as definições apresentadas por Lafley e Charan 
(2008), que citam que a empresa deve definir o pro-
pósito ou senso de missão das estratégias e das ino-
vações junto com os objetivos da firma, assim como 
as suas metas. A empresa deve ainda pensar na estra-
tégia, alavancar os pontos fortes com ênfase para a 
estrutura interna e estar alinhada a cultura e a forma 
de liderança adotada.

Através dos levantamentos realizados foi 
possível perceber uma forma sistemática e cro-
nológica dos acontecimentos que conduzem as 
inovações no segmento. As empresas da cadeia 
produtiva da maçã brasileira nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina apresentam ca-
racterísticas inovadoras e elementos semelhantes 
aos apresentados por Laf ley e Charan (2008) para 
as estratégias.

A partir das proposições de Lafley e Charan (2008) 
foi elaborado um quadro que representa os pilares e 
o que é feito pelo objeto de estudo, cadeia produtiva 
da maçã.
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Fonte: dados da pesquisa (2014).

Propósito ou senso de missão
objetivos e metas claros
Estratégia
Alavancar pontos fortes
Estrutura
Cultura e liderança

Plano estratégico com metas e ações
Definição do que o segmento pretende
Apresentação das estratégias por áreas e prioridades
foco nos elementos que são diferenciais no segmento
nova forma de atuação a partir das mudanças
Agentes específicos direcionam as ações

ESTRATégIA DESCRIçÃO

QuADRO 2: PiLAREs DA EstRAtÉgiA E AçõEs DA CADEiA PRoDutiVA DA mAçã.

A partir das informações coletadas percebe-se que 
a cadeia produtiva da maçã procura trabalhar de for-
ma que atenda as suas necessidades como empresa 
produtora, mas busca também atender aos requisitos 
apresentados pelos autores como essenciais para a 
elaboração de políticas que possam contribuir com o 
fortalecimento e desenvolvimento do negócio.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Com a realização do estudo foi identificado que 
as principais estratégias definidas para o segmento 
da maçã brasileira são: controle da oferta da fruta 
contribuindo para regular o mercado; controle pela 
qualidade, onde a qualidade do produto oferecido 
seja aquela desejada pelo consumidor; controle das 
importações, fazendo com que as barreiras sirvam 
tanto para exportação como para as importações; es-
tímulo a demanda, onde campanha de divulgação da 
qualidade da fruta são feitas e aperfeiçoadas; pesqui-
sa e desenvolvimento, acreditando que as inovações 
são fruto de conhecimento e de novas descobertas; 
planejamento comercial, sabendo como e para quem 
se quer vender a maçã brasileira; exportações, buscar 
a recuperação da imagem fora do país para continuar 
exportando a fruta; planejamento financeiro, tendo 

incentivos e apoio do governo e de outros órgãos de 
financiamento; relacionamento com o governo, tendo 
parcerias para desenvolver ainda mais o segmento; 
eficiência estatística, tendo os dados atualizados para 
direcionar as ações; oferecer subsídios aos produto-
res, auxiliando na tomada de decisão dos produtores 
e foco no consumidor, atendendo aquilo que o consu-
midor deseja no instante em que compra a maçã.

As estratégias definidas pela ABPM e pelas de-
mais associações e empresas contemplam os elemen-
tos essenciais apresentados pelos autores e demons-
tram servir como norteadoras das ações que visam o 
fortalecimento e desenvolvimento do segmento. 

Em relação aos conceitos de Freeman para o tipo 
de estratégia adotado pelas empresas em relação às 
inovações percebe-se que a cadeia produtiva da maçã, 
em geral, é considerada como segmento que adota a 
estratégia defensiva. O segmento investe em pesqui-
sa, no entanto isso ocorre em reação a eventos ocor-
ridos, à ações da concorrência ou a necessidade apre-
sentada pelo consumidor.

Acredita-se que o estudo pode contribuir com ou-
tros segmentos do agronegócio e da fruticultura em 
relação à definição e apresentação das estratégias a 
serem definidas para o desenvolvimento de processos 
de inovação.
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Normas de PUBLiCação da reVista raUNP

NORMAS EDITORIAIS
Os textos submetidos à apreciação da RAUnP devem ser inéditos e não devem estar em processo de avaliação 
em nenhuma outra publicação. Contudo, aceita-se artigos apresentados em congressos científicos e publicados 
em anais. Os casos têm como objetivo apresentar aos leitores casos de empresas brasileiras e estrangeiras com 
enfoque nas linhas editoriais da revista. 

As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não havendo data limite para submissão de artigos, casos 
e resenhas bibliográficas. 

ENVIO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO DE OBRA E CESSÃO 
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 encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de 
documentos suplementares (Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto 
explicativo referente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização de Re-
produção/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 objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.
O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais encontra-se dis-
ponível na barra de navegação (menu superior da página do repositório científico da UnP).

SUBMISSÃO DE ARTIGOS, CASOS E RESENHA BIBLIOGRÁFICA
Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou ht-
tps://repositorio.unp.br/index.php/raunp. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 
passos da submissão. Os artigos e casos não devem 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 resultado 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).
d)  Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e uma rejeição, 

será encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as 
alterações foram efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o texto 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 revisão do word (ou similar).
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Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscando manter a qualidade 
da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expressados nos textos são de inteira responsabilida-
de dos autores. Ao submeterem o texto para a Revista RaUnP, 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 RaUnP 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 Flo-
riano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantenedora da Universidade Potiguar – UnP, assim 
como à Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., e respectivas 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 disponibiliza-
da, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retransmis-
são, 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 Repositório Científico da Univer-
sidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS
ARTIGOS E CASOS
Devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:
g A ordem de apresentação dos itens deverá observar a NBR 6022 de 2003 (titulo, resumo, palavras-chave, 

texto, referências, apêndice, anexo, tradução do resumo).
g Formatação: 

Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
Fonte: Times New Roman; 
Tamanho: 12; 
Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado; 
Tamanho total do artigo: 16 páginas incluindo texto, ilustrações e referências;

g Título do artigo com até 10 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, nos idiomas português e 
inglês;

g Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras. Deverá ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados e as 
conclusões.

g Palavras-chave em português e inglês: de três a cinco;
g Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
g Diagramas, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos e fontes completas;
g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em 

ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo.

RESENHA BIBLIOGRÁFICA
Tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. Trata-se de uma 
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apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apresentem conteúdo con-
sistente e inovador, de interesse do público da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar a área a qual a obra 
pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar seus pontos fortes e 
fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.
As resenhas devem ser apresentadas observando-se as seguintes características técnicas:
g Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
g Fonte: Times New Roman; 
g Tamanho 12; 
g Espaçamento entre linhas: 1,5; 
g Tamanho: até 2 páginas.
g Referências completas de acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT (título, dados editoriais da obra comen-

tada - local, editora, ano de publicação, total de páginas e ISBN).
g Deverá acompanhar: nome completo do autor, breve curriculum vitae informando titulação máxima, local de 

obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.
 
ENDEREÇO DA REVISTA
O e-mail para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

RECOMENDAÇÕES
Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às normas solicitadas, verifique (m) se todos os 
autores citados constam na lista de referências ao fim do trabalho e zele (m) para que seja encaminhado o Termo 
de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.
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