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EDITORIALEDITORIAL

Caros/as Leitores/as!

Com satisfação informamos a publicação do nú-
mero 2, volume 8 da Revista Eletrônica do Mestrado 
Profissional da Administração (RaUNP). Seguindo 
os princípios de publicação das linhas editoriais, este 
número contempla oito artigos. O primeiro artigo de 
autoria de Silvia Helena Carvalho Ramos Valladão de 
Camargo, Dalila Alves Correa, Graziela Oste Grazia-
no teve por objetivo analisar a produção bibliográfica 
da revista RAUNIMEP no período de setembro de 
2003 a agosto de 2012 com intuito de destacar a traje-
tória que diferentes revistas no contexto brasileiro vêm 
assumindo de qualificação de seus periódicos de acor-
do com as diretrizes da CAPES. O segundo artigo, no 
âmbito da linha editorial de gestão de pessoas, de auto-
ria de Maria do Socorro Camilo do Santos, Aurineide 
Filgueira de Andrade, Ângela Sombra Sousa, Iruska 
Oliveira Moreira teve por objetivo analisar o comporta-
mento humano no trabalho, considerando a percepção 
dos empregados quanto ao comprometimento organi-
zacional de uma empresa. Utilizando-se de três fatores 
(afetivo, instrumental e normativo) os principais resul-
tados destacam a necessidade de examinar os impactos 
do sistema de recursos humanos no comprometimento 
dos empregados, onde a empresa poderá utilizar suas 
estratégias organizacionais para produzir um empenho 
dos profissionais. Ainda neste contexto de pessoas, 
nosso terceiro artigo aborda o estilo de liderança, sob 
a ótica do modelo de liderança situacional de Hersey e 
Blanchard em uma organização de serviços. Os auto-
res Marcos José Cosme De Souza e Débora Coutinho 
Paschoal Dourado destacam como resultado que se-
gundo a perspectiva da teoria situacional, nesta orga-
nização específica, o estilo de liderança predominante 
de todos os quatro líderes, de acordo com a opinião dos 
liderados, é classificado como persuadir. Ainda apre-
sentam sugestão de trabalhos futuros. Nosso quarto ar-
tigo de autoria de Fábio Bomfim Silva, David Ferreira 
Lopes Santos, Santiago Valcacer Rodrigues e na linha 
editorial de estratégia e competitividade, analisa o de-
sempenho a partir da relação risco versus retorno, das 
empresas que congregam os setores industriais e ban-
cário da BM&FBOVESPA, tendo como base as ações 
ordinárias. Assim, os autores a partir de uma pesquisa 
descritiva compreendendo a análise de 2009 a 2014, 
a partir das cotações diárias das ações de 72 empre-
sas, sendo 14 do setor bancário e 58 do setor industrial 
destacam como resultados que em ambos os setores 
o risco individual das empresas é menor para aque-
las que estão nos níveis mais elevados de governança 
corporativa. O quinto artigo desta edição de autorial 

de Walquiria Barcelos de Figueiredo, Simone Aquino, 
Marcos Roberto Piscop objetivou compreender a per-
cepção de profissionais da área de saúde de um hospital 
público terciário, identificando os riscos associados à 
falta de materiais essenciais na assistência ao pacien-
te e ocorrência de infecções hospitalares ou infecções 
relacionadas à saúde. Como resultados, os autores evi-
denciaram que a gestão de compras e abastecimento 
de insumos para a UTI deve ser um foco de contro-
le das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 
para criar estratégias na prevenção da ocorrência de 
eventos adversos, aumentar a satisfação dos profissio-
nais e garantir a biossegurança dos pacientes e colabo-
radores. Com base nas teorias que estudam sistemas 
complexos e confiabilidade, como Normal Accidents-
Theory (NAT) (Charles Perrow) e High ReliabilityThe-
ory (HRT) (Karl Weick), nosso sexto artigo teve por 
objetivo analisar as causas do acidente com o Boeing 
737 – 8EH, voo 1907, da Companhia Gol Transportes 
Aéreos S.A. A partir de uma abordagem qualitativa 
os autores, José Sueldo Câmara Ferreira e Francisco 
Carlos Carvalho de Melo, destacam que o episódio do 
acidente foi caracterizado por interações múltiplas em 
um sistema fortemente acoplado, de alta complexidade 
que, mesmo com todas os mecanismos  de seguran-
ça, está sujeito a falhas em algum subsistema, devido 
à acentuada interdependência entre as partes. Nossa 
sétima contribuição, um ensaio teórico, de autoria de 
Francisco Oliveira Machado intitulado “Inovações em 
rotinas: uma conciliação possível”, foi desenvolvido no 
intuito de se ter uma contraposição teórica entre os te-
mas: Rotinas Organizacionais e Inovação. O autor leva 
a consideração de que inovações apenas acontecem no 
ambiente interno de organizações, e, destaca que nas 
mais diversas modelagens apresentadas em trabalhos 
distintos que tenham rotinas como base, foi possível 
ligar a visão do estudo de rotinas com o surgimento 
de inovações. Nossa oitava e última contribuição, des-
te número, de autoria de Eduardo de Quadros Bueno 
e Julice Salvagni analisa-se a atividade fenomênica 
laboral do teletrabalho, sob os aspectos da legislação, 
da aprendizagem organizacional e do autodesenvolvi-
mento. Por meio de uma pesquisa qualitativa e explo-
ratória foi realizada uma análise de discurso cotejando 
a postura dos agentes ante esta singularidade empre-
gatícia, observando, entre outros, a falta de interação 
com a cultura organizacional da empresa e ausência de 
controle específico de jornada dos teletrabalhadores.

Boa leitura!

Luciana Gondim de Almeida Guimarães
Editora RAUnP
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PRODuÇÃO BIBLIOGRáFICA: 
umA ANáLIsE DE PEsQuIsAs 
PuBLICADAs NA REVIsTA DE 
ADmINIsTRAÇÃO DA uNImEP - 
RAuNImEP
BIBLIOGRAPHIC PRODuCTION: A REsEARCH ANALYsIs PuBLIsHED IN 
THE JOuRNAL OF mANAGEmENT uNImEP - RAuNImEP

silvia Helena carvalho ramos Valladão de camargo
Doutora e Mestre em Administração. Professora do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Potiguar, Centro 
Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto, Anhanguera Educacional Ltda. E-mail: shcamargo.ml@convex.com.br

dalila alves correa
Doutora e Mestre em Administração. Docente e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP. E-mail: dalvescorrea@gmail.com

Graziela oste Graziano
Doutora e Mestre em Administração. Professora do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Administração da 
Faculdade de Gestão e Negócios - Universidade Metodista de Piracicaba. E-mail: graziela.graziano@gmail.com

envio em: Março de 2014
aceite em:  Abril de 2015

resUmo
A construção e socialização do conhecimento científico é um dos pontos mais relevantes para os cenários econômico, científico e social de um país, é através 
desse processo que a Revista de Administração da UNIMEP (RAUNIMEP) vem se efetivando nos últimos anos como um periódico eletrônico bem-sucedido. O 
artigo teve como objetivo a análise da produção bibliográfica deste periódico veiculada no período de setembro de 2003 a agosto de 2012, através da coleta 
de dados secundários e de uma entrevista semiestruturada realizada com o seu editor. A pesquisa realizada mostra uma descrição da publicação do período 
apresentando informações sobre origem dos artigos, autoria, instituições participantes, as áreas e sub áreas dos artigos, dentre outros aspectos. Inclui 
considerações sobre o histórico do periódico e seu potencial de crescimento pelo nível de atendimento que vem obtendo dentro dos padrões Qualis CAPES 
nacionais e internacionais definidos para os periódicos científicos integrantes dos programas de Pós-graduação Strito Sensu.

Palavras-chave: Revista de Administração da UNIMEP. RAUNIMEP. Produção bibliográfica. Qualis CAPES. Administração.

aBstract
The construction and socialization of scientific knowledge is one of the most relevant economic scenarios, scientific and social of a country, is through this process 
that the Revista de Administração da UNIMEP (RAUNIMEP) has been highlighted in recent years. The article aimed at analysis of bibliographic production RAUNIMEP 
from September 2003 to August 2012, through the collection of secondary data and a semistructured interview with your editor. The research shows considerations 
about publishing period presenting information about the origin of articles, authors, institutions, areas and sub areas of articles, among other aspects. Includes 
consideration of the history of the journal and its growth potential by the level of service that has achieved within the standards Qualis national and international 
CAPES set to scientific journals members of Graduate Strito Sensu programs.

Key-words: Revista de Administração da UNIMEP. RAUNIMEP. Bibliographic production. Qualis CAPES. Administration.
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1 INTRODuÇÃO

Desde a liberação comercial da internet, em 1995, 
a comunicação científica vem passando por transfor-
mações com o surgimento de novos canais e formatos 
que ampliaram a possibilidade de compartilhamento, 
bem como eliminação de barreiras geográficas (FER-
NANDES; CENDÓN, 2014).

Com o desenvolvimento da tecnologia de 
comunicação, especialmente computadores 
e redes eletrônicas, as formas de comunica-
ção disponíveis à comunidade científica vêm 
se modificando, ampliando e diversificando, 
tornando-se cada vez mais eficientes, rápi-
das e abrangentes, vencendo barreiras geo-
gráficas, hierárquicas e financeiras. Essas 
mudanças estão ocorrendo tanto nos canais 
informais como nos formais. Dentre esses 
últimos, os mais importantes, para a Ciên-
cia, ainda são os artigos publicados em pe-
riódicos científicos impressos (MUELLER, 
2000a, p. 23). 

 
Isto se justifica diante das limitações que a co-

municação científica impressa enfrenta para chegar 
até aos seus leitores. Dentre estas limitações mencio-
namos a demora na publicação do artigo; os eleva-
dos custos de aquisição e manutenção de coleções; 
a rigidez do formato impresso; a dificuldade, para o 
usuário, de recuperação da informação relevante; e a 
dificuldade, para o pesquisador, em ter acesso a tra-
balhos que são de seu interesse (MUELLER, 2000b). 

É neste contexto de fortalecimento do periódico 
eletrônico que a Revista de Administração da UNI-
MEP – RAUNIMEP, locada no PPGA – Programa 
de Pós-Graduação em Administração, vem desenvol-
vendo desde 2003 a sua missão de “aprimorar e dis-
seminar o conhecimento na área de administração” 
(RAUNIMEP, 2014).

A RAUNIMEP tem como foco a publicação de 
trabalhos de pesquisa, análises teóricas e resenhas 
sobre estratégia, organizações, marketing, gestão de 
pessoas, finanças, operações e logística.

Atualmente a revista está classificada como B1 
no sistema Qualis/CAPES. Para se entender melhor 
como essa classificação é feita, é preciso primeira-
mente entender qual o papel da CAPES neste contex-
to. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES foi criada em 1951 através 
de um decreto nº 29.741 com o objetivo de “assegurar 
a existência de pessoal especializado em quantidade 
e qualidade suficientes para atender às necessidades 

dos empreendimentos públicos e privados que visam 
ao desenvolvimento do país” (CAPES, 2014).

A CAPES possui um programa, o “Qualis perió-
dicos”, que tem como objetivo analisar a qualidade 
da produção intelectual dos programas de Pós-gradu-
ação. Essa análise é feita de forma indireta, ou seja, 
através da qualidade dos artigos e de outros tipos de 
produção e, a partir da análise da qualidade dos ve-
ículos de divulgação; os periódicos científicos (CA-
PES, 2014).

Periodicamente, esses veículos são avaliados e 
classificados conforme os indicativos de qualidade e, 
são classificados em uma escala que varia de A1 (o 
mais elevado nível de qualidade e com maior peso) a 
C (o mais baixo nível e de peso nulo), apresentando 
ainda as pontuações intermediárias: A2; B1; B2; B3; 
B4; B5 e C.

A RAUNIMEP tem publicações de autorias pro-
cedentes de todas as regiões brasileiras, além de in-
ternacionais oriundas de países como Argentina, Mé-
xico, Venezuela e Estados Unidos - são mais de 1200 
usuários envolvidos nesse projeto, sendo eles: leitores 
e avaliadores (RAUNIMEP, 2012).

O objetivo desse artigo foi proceder uma análise 
da produção bibliográfica da RAUNIMEP publicada 
no período de setembro de 2003 a agosto de 2012, 
através de um estudo descritivo realizado sobre da-
dos secundários, o qual inclui também uma entrevis-
ta realizada com o seu editor chefe. Procurou ainda 
apontar os objetivos futuros que a revista almeja nos 
próximos dez anos.

O artigo está estruturado em cinco seções: a partir 
da introdução, a revisão bibliográfica sobre o tema, a 
metodologia da pesquisa, a apresentação dos dados, 
discussão dos resultados e as considerações finais.

  2 DEsCRIÇÃO DO QuALIs-PERIÓDICO

O conjunto de procedimentos utilizados pela CA-
PES para a diferenciação da qualidade da produção 
bibliográfica dos programas de pós-graduação é cha-
mado de Qualis.

O Qualis confere toda a qualidade dos artigos e de 
outros tipos de produção através da análise apurada 
da qualidade dos periódicos científicos, jornais, even-
tos, livros, etc.

Para a classificação dos veículos de divulgação da 
produção intelectual dos programas de Pós-gradua-
ção é utilizado o aplicativo WebQualis, que, além da 
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B5

B4

B3

Ter ISSN
Ter periodicidade definida
Atender as demandas para se enquadrar no estrato anterior
Ter revisões por pares
Edições atualizadas até 2011
Normas de submissão
Atende as demandas para se enquadrar no estrato anterior
Atender aos 6 critérios abaixo:
 Missão/foco
 Informa o nome e afiliação do editor
 Informa o nome e afiliação dos membros do comitê editorial
 Divulga anualmente a nominata dos revisores
 Mínimo de dois números por ano
 Informa dados completos dos artigos
 Endereço de pelo menos um dos autores

Estrato Critérios

Quadro 1: Critérios dE avaliação dEntro dE Cada Estrato

classificação feita é também aplicado para a divulga-
ção do resultado dessa classificação (através de uma 
lista por área) no site da CAPES (PLATAFORMA 
SUCUPIRA, 2016).

Essa classificação no Qualis é feita por comissões 
de consultores seguindo critérios diferenciados de 
cada conjunto de áreas específicas, os critérios va-
riam conforme a área de atuação e o ano, sendo assim 
o processo de atualização do Qualis é anual.

A classificação dos periódicos é dividida em es-
tratos indicativos de qualidade: A1; A2; B1; B2; B3; 
B4; B5; C.

A estratificação na área de Administração, Ciên-
cias Contábeis e Turismo (que é a área onde a Revista 
de Administração da UNIMEP se aloca) é atualizada 
anualmente pela comissão do Qualis-periódicos, a 
partir do fator de impacto dos periódicos consultados. 

No Brasil, a concessão de financiamento de ativi-
dades científicas requer o estabelecimento de critérios 
na avaliação de pesquisadores e das instituições. Em 
meados dos anos 2000 o critério de avaliação da exce-
lência acadêmica do pesquisador era quantitativo, hoje 
se leva em conta mais a qualidade das publicações do 
que a quantidade. Entretanto, a relação quali/quanti se 
estabelece em função da classificação da qualidade da 
produção e, não necessariamente da quantidade para 
se atingir uma pontuação mais elevada.

Uma das maneiras de avaliar a qualidade de uma 
publicação consiste em observar o grau de interesse 
dos outros pesquisadores por aquela pesquisa, e esta 

medida ocorre por meio da quantidade de citações 
dessa por outros autores em seus trabalhos.

Este processo de avaliação de qualidade é feito 
a partir do impacto das publicações na comunidade 
científica e é denominado no ramo da bibliometria ou 
cienciometria como análise de citações mais conheci-
do como Fator de Impacto (FI), e tem sido difundido 
mundialmente no âmbito das agências de fomento de 
pesquisa.

O Fator de Impacto (FI) “é um sistema que de-
termina a quantidade de vezes que uma publicação é 
citada em certo período de tempo, dividida pela quan-
tidade de artigos publicados nesse mesmo período. A 
Thomson Reuters, antigo Institute for Scientific In-
formation mais conhecido como ISI utiliza nessa ava-
liação um período de dois anos”. (BIREME, 2012).

A pontuação atribuída aos estratos na área de Ad-
ministração, Ciências Contábeis e Turismo, segundo 
(WEBQUALIS, 2014) é a seguinte:

Estrato 7 – A1: 100 pontos
Estrato 6 – A2: 80 pontos
Estrato 5 – B1: 60 pontos
Estrato 4 – B2: 50 pontos
Estrato 3 – B3: 30 pontos
Estrato 2 – B4: 20 pontos
Estrato 1 – B5: 10 pontos
Estrato 0 – C: sem pontuação

O Quadro 1 demonstra os critérios de avaliação de 
um periódico, dentro de cada estrato.
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Fonte: CAPES, 2012.

B2

B1

A2
A1

C

Atende as demandas para se enquadrar no estrato anterior
Ter mais de três anos
Ter um indexador (SCOPUS, EBSCO, DOAJ, GALE, CLASE, HAPI, ICAP, IBSS)
Informações sobre os trâmites de aprovação
Apresentar a legenda bibliográfica da revista em cada artigo
Ter conselho diversificado
Editor chefe não é autor
Informação sobre o processo de avaliação
Atender aos estratos anteriores
Scopus e 0 < H Scopus < 4 ou < JCR < 0,2, o que for mais favorável ao periódico.
Ou
Estar na Scielo ou Redalyc
Ter mais de 5 anos
Ou
Ser periódico de uma das seguintes editoras: Sage; Elsevier; Emerald; Springer; Inderscience; Pergamo; 
Wiley; e Routledge.
4 < H Scopus < 20 ou  0,2 < JCR < 1,0, o que for mais favorável ao periódico.
H Scopus > 20 OU jcr > 1,0, o que for mais favorável ao periódico.
Periódicos que não atendem os critérios para ser B5 ou não tiveram artigos da área neles publicados em 
2010. Periódicos que não tiveram publicação de artigo na área publicado em 2010, mas tenha em 2011 
ou 2012, serão qualificados num dos estratos acima, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Estrato Critérios

3 mETODOLOGIA DO EsTuDO

Este é um estudo bibliográfico qualitativo e de na-
tureza descritiva. Este tipo de investigação prioriza 
algumas técnicas empregadas para descobrir fenô-
menos latentes que reúnem um conjunto qualitativo 
de informações. De acordo com Chizzotti (1991), as 
técnicas que podem ser adotadas neste tipo de estu-
do podem ser desenvolvidas observando a vida co-
tidiana em seu contexto ecológico, ouvindo narrati-
vas, lembranças e biografias, analisando documentos, 
obtendo-se um volume qualitativo de dados originais 
e relevantes não filtrados por conceitos operacionais 
e nem por índices quantitativos. O uso da estatísti-
ca descritiva é adotado para possibilitar descrições e 
ilustrações. 

Na pesquisa qualitativa a utilização destas técni-
cas não deve construir um modelo único, exclusivo e 
padronizado, ao contrário, deve “possibilitar a cria-
ção que mobiliza a acuidade inventiva do pesquisa-
dor, sua habilidade artesanal e perspicácia para elabo-
rar a metodologia adequada ao campo da pesquisa, ao 
problema eleito” (CHIZZOTTI, 1991, p.81). 

O estudo bibliográfico abrange a leitura, análise e 
interpretação de conteúdos de livros, periódicos, tex-
tos legais, documentos mimeografados ou xerocopia-

dos, mapas, fotos, manuscritos etc. Refere-se a uma 
análise atenta e sistemática que se faz acompanhar 
de anotações e fichamentos.  Seu objetivo é levar ao 
conhecimento das diferentes contribuições científicas 
disponíveis sobre determinado tema, além de ofere-
cer contribuições para a evolução das análises críticas 
(GIL, 2002). 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
DO ESTUDO

O estudo enquadra-se em uma perspectiva biblio-
métrica, onde “o termo bibliometria é utilizado para 
quantificar os processos de comunicação escrita e o 
emprego de indicadores bibliométricos para medir a 
produção científica (OLIVEIRA, 2001).

A pesquisa com a análise bibliométrica é utilizada 
para levantar comportamentos e incidências da lite-
ratura técnico-científica, como também sua evolução 
em contextos e épocas determinados (VANTI, 2002).

O universo da produção bibliográfica que compôs 
o estudo compreende as publicações de artigos cien-
tíficos veiculados no periódico RAUNIMEP, Revista 
de Administração da Unimep, no período de 2003 a 
setembro de 2012. 

Os referidos periódicos foram acessados através do 
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ano               artigos Publicados
 F f (%)
2003 08 3,7
2004 23 10,5
2005 23 10,5
2006 23 10,5
2007 24 11,1
2008 21 9,7
2009 24 11,1
2010 30 13,9
2011 24 11,1
2012 17 7,9
Total 217 100 

tabEla 1: PUBLICAçãO DE ARTIGO vERSUS ANO 

Fonte: RAUNIMEP, 2003 à 2012.

site da revista (http://www.raunimep.com.br/ojs/in-
dex.php/regen/issue/archive, acesso em 23/09/2012).

Além da coleta de dados secundários, realizados no 
site da RAUNIMEP, foi realizada também uma entre-
vista semiestruturada com o editor chefe da mesma. 
Por entrevista semiestruturada, Gil (1999, p. 120) ex-
plica que “o entrevistador permite ao entrevistado falar 
livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia 
do tema original, esforça-se para a sua retomada”. Para 
a análise dos dados utilizou-se o CiteSpace, software 
gratuito. As principais leis bibliométricas são: Lei de 
Bradford, (produtividade de periódicos), Lei de Lo-
tka (produtividade científica de autores) e Leis de Zipf 
(frequência de palavras), ou Lei do mínimo esforço. A 
Bibliometria é também um instrumento quantitativo, 
que permite minimizar a subjetividade inerente à in-
dexação e recuperação das informações, produzindo 
conhecimento em determinada área de assunto. Em 
última análise ela contribui para tomadas de decisão 
na gestão da informação e do conhecimento, uma vez 
que auxilia na organização e sistematização de infor-
mações científicas e tecnológicas. 

4 APREsENTAÇÃO E ANáLIsE DOs 
DADOs COLETADOs 

A coleta de dados envolveu as seguintes unidades 
de análises: ano de publicação dos artigos; região de 
origem; instituições de origem dos autores dos arti-
gos e subáreas dos artigos. A seguir apresenta-se cada 
uma delas.

4.1 NÚMERO DE ARTIGOS X ANO DE 
PUBLICAÇÃO

O número de artigos publicado em cada edição da 
revista variou entre 8 a 30 artigos. O menor número 
ocorreu no ano de 2003 com 8 artigos (3,7%). A maior 
publicação de artigos foi registrada em 2010 com 30 
artigos (13,9%).  A média de artigos publicados é de 
21 artigos por ano. 

A Tabela 1 demonstra a distribuição da publicação 
dos artigos no período setembro/2003 a agosto/2012.

Nota: Além dos 217 artigos registrou-se também 
a presença de 12 artigos internacionais ao longo do 
período analisado. Estes não compõem as análises 
realizadas por opção de explorar apenas os artigos 
nacionais. 

4.2 PROCEDÊNCIA GEOGRÁFICA DOS 
ARTIGOS

O número de artigos publicados na RAUNIMEP 

demonstra variações de acordo com a sua origem 
geográfica, a partir das autorias. Desse modo, ob-
servou-se que o maior número de artigos, do perío-
do analisado, origina-se de autores da região Sudeste 
(57,20%). O menor número de artigos decorre de au-
torias da região Norte (0,87%). Observou-se também 
que 5,27% dos artigos é de autores internacionais. A 
Tabela 2 demonstra o número de participações das 
regiões brasileiras e inclui também participações in-
ternacionais na RAUNIMEP.
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região Participações f(%)
Norte 02 0,87
Nordeste 17 7,43
Centro-Oeste 04 1,75
Sudeste 131 57,20
Sul 63 27,51
Internacional 12 5,24
Total 229 100

Sub-área	 Número	de	artigos	específicos
 F f (%)
Estratégia 51 23,5
Finanças 22 10,2
Gestão de Pessoas 25 11,5
Logística 10 4,6
Marketing 36 16,6
Operações 32 14,7
Organização 41 18,9
Total 217 100

tabEla 2: PROCEDêNCIA GEOGRáFICA DOS ARTIGOS 

tabEla 3: SUBáREA vERSUS ARTIGOS ESPECíFICOS 

Fonte: RAUNIMEP, 2003 à 2012.

Fonte: RAUNIMEP, 2003 à 2012.

4.3 SUBÁREAS DOS ARTIGOS

Os artigos foram publicados em 7 subáreas 
da Administração de Empresas, compreenden-
do: estratégia, finanças, gestão de pessoas, lo-
gística, marketing, operações e organização. A 
subárea com maior número de artigos (23,5%) é 

a de estratégia, seguida de organização (18,9%). 
O menor número de artigos está na subárea de 
logística (4,6%). 

A classificação das subáreas foi feita a partir da 
leitura e análise do título do artigo, das palavras-cha-
ve e de seus resumos. A Tabela 3 demonstra o número 
de artigos específicos em cada subárea.

4.4 INSTITUIÇÕES DE ORIGEM DOS 
AUTORES

Os 217 artigos publicados no período setem-
bro/2003 a agosto/2012 tem autores vinculados a 121 
instituições de ensino superior nacional e internacio-
nal, compreendendo universidades, faculdades, ins-
titutos, centros universitários, fundações comunitá-
rias, entre outras.

Registrou-se que a autoria de 32 artigos (14,74%) 
se origina da Universidade de São Paulo (USP), se-
guida de 26 artigos (12%) originários da Universida-
de Metodista de Piracicaba – UNIMEP.

Observou-se também a presença de autores de ins-

tituições internacionais como: Universidad Madero 
(México) com 4 artigos (1,84%); Universidad Auto-
noma de Tamaulipas (México), Universidad del Zu-
lia (Venezuela), Marietta College (Estados Unidos), 
Universidad Autonoma de Sinaloa (México), Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrati-
vas (México), Universidade Beira Interior (Portugal), 
Université Pierre Mendès (França), Universidad Na-
cional de La Plata (Argentina) e Universidad de Za-
ragoza (Espanha), cada instituição colaborou com 1 
artigo (0,46%).

A Tabela 4 demonstra todas as instituições de ensi-
no superior de origem dos autores dos artigos publica-
dos no período de setembro de 2003 à agosto de 2012.



15

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.2, p. 9-19, dez.2015/maio.2016   ISSN 1984-4204

tabEla 4: instituiçõEs dos autorEs E PartiCiPaçõEs

número de vezes que a 
instituição participou com 
artigos publicados

f(%)
instituição 
com artigos 
publicados

Universidade de São Paulo (USP – SP) 32 14,74
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep - SP) 26 12
Fundação Getúlio vargas (FGv - SP) 10 4,60
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC – SC) 10 4,60
Universidade Nove de Julho (Uninove – SP) 08 3,68
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG – MG) 07 3,22
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM – SP) 07 3,22
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS – SP) 06 2,76
Universidade Paulista (UNIP – SP) 06 2,76
Universidade Federal de Lavras (UFLA – MG) 06 2,76
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) 06 2,76
Universidade Caxias do Sul (UCS – RS) 06 2,76
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC - SP) 05 2,30
Universidade Estadual do Ceará (UECE – CE) 05 2,30
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas - MG) 04 1,84
Centro Universitário Moura Lacerda (SP) 04 1,84
Universidad Madero (México) 04 1,84
Universidade Federal da Paraíba (UFPB – PB) 04 1,84
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – RS) 04 1,84
Universidade Regional de Blumenau (FURB – SC) 04 1,84
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM – SP) 04 1,84
Universidade Federal do Paraná (UFPR – PR) 04 1,84
Universidade Positivo (Unicenp – PR) 04 1,84
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec – RJ) 03 1,38
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP – SP) 03 1,38
Universidade Metodista de São Paulo (Umesp – SP) 03 1,38
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – RS) 03 1,38
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (Funcesi – MG) 03 1,38
Universidade Federal de viçosa (UFv – MG) 03 1,38
Universidade do vale do Itajaí (Univale – SC) 03 1,38
Instituto Mineiro de Educação Superior (IMES – MG) 02 0,92
Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul – PR) 02 0,92
Universidade Guarulhos (UNG – SP) 02 0,92
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Ufrrj – RJ) 02 0,92
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP – SP) 02 0,92
Universidade Federal do Pernambuco (UFPE – PE) 02 0,92
Universidade de Passo Fundo (UPF – RS) 02 0,92
Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac – SC) 02 0,92
Universidade Estadual de Maringá (UEM – PR) 02 0,92
Centro Universitário Franciscano (Unifra – RS) 02 0,92
Universidade Federal de Uberlândia (UFU – MG) 02 0,92
Universidade Federal do ABC (UFABC – SP) 02 0,92
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul – SC) 02 0,92
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc – SC) 02 0,92
Universidade Federal da Grande Dourado (UFGD – MS) 02 0,92
Faculdade Campo Limpo Paulista (Faccamp – SP) 02 0,92
Universidade Estadual de Londrina (UEL – PR) 02 0,92
Faculdade Adventista de Minas Gerais (FadMinas – MG) 02 0,92
Faculdade de Orlândia (FAO-SP) 01 0,46
Faculdade de Apucarana (FAP – PR) 01 0,46
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Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM – AM) 01 0,46
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp – SP) 01 0,46
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste – PR) 01 0,46
Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar- PR) 01 0,46
Universidade Federal da Bahia (UFBA – BA) 01 0,46
Fundação visconde do Cairú (FvC – BA) 01 0,46
Faculdade São Paulo (FAC – SP) 01 0,46
Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo – SP) 01 0,46
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB – SP) 01 0,46
Universidad Autonoma de Tamaulipas (México) 01 0,46
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP – MG) 01 0,46
Fundação Instituto de Administração (FIA – SP) 01 0,46
Centro Universitário de Faculdades Associadas de Ensino(Unifae– PR) 01 0,46
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC – SP) 01 0,46
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU – SP) 01 0,46
Universidade Salvador (Unifacs – BA) 01 0,46
Centro Universitário Assunção (Unifai – SC) 01 0,46
Universidade Católica de Santos (Unisantos – SP) 01 0,46
Fundação Pedro Leopoldo (Unipel – MG) 01 0,46
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal – SP) 01 0,46
Universidad del Zulia (venezuela) 01 0,46
Faculdade Editora Nacional (Faenac – SP) 01 0,46
Fundação Armando álvares Penteado (FAAP – SP) 01 0,46
Universidade Federal do Ceará (UFC – CE) 01 0,46
Faculdade Integrada do Recife (FIR – PE) 01 0,46
Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação (FABE – RS) 01 0,46
Universidade do vale do Rio dos Sinos (Unisinos – RS) 01 0,46
Universidade do vale do São Francisco (Univasf – BA) 01 0,46
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS) 01 0,46
Universidade Federal do Pampa (Unipampa – RS) 01 0,46
Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (Fecilcam – PR) 01 0,46
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH – MG) 01 0,46
Marietta College (Estados Unidos) 01 0,46
Universidade Paranaense (Unipar – PR) 01 0,46
Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp – SP) 01 0,46
Faculdade Meridional (IMED – RS) 01 0,46
Faculdade Anhanguera de Passo Fundo (FAPF – RS) 01 0,46
Faculdades do Centro do Paraná (UCP – PR) 01 0,46
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar – SP) 01 0,46
Universidad Autonoma de Sinaloa (México) 01 0,46
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (México) 01 0,46
Universidade Federal do Amazonas (UFAM –AM) 01 0,46
Faculdade Reges Osvaldo Cruz (Feocruz – SP) 01 0,46
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS – MS) 01 0,46
Universidade Beira Interior (Portugal) 01 0,46
Universidade Potiguar (UnP-RN) 01 0,46
Universidade de Fortaleza (UnF – CE) 01 0,46
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN – RN) 01 0,46
Universidade FUMEC (FUMEC-MG) 01 0,46
Centro Universitário UNA (UNA-MG) 01 0,46
Universidade Antônio Carlos (Unipac – MG) 01 0,46
Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL-SP) 01 0,46

número de vezes que a 
instituição participou com 
artigos publicados

f(%)
instituição 
com artigos 
publicados
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Universidade Federal do Espírito Santo (UFES – SP) 01 0,46
Université Pierre Mendès (França) 01 0,46
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (Cesusc – SC) 01 0,46
Universidade Braz Cubas (UBC – SP) 01 0,46
Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa – RN) 01 0,46
Faculdade Cenecista de Capivari (Facecap – SP) 01 0,46
Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter – RS) 01 0,46
Universidade do Grande Rio (Unigranrio – RJ) 01 0,46
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 01 0,46
Universidade Pernambuco (UPE – PE) 01 0,46
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Utfpr – PR) 01 0,46
Escola Superior de Administração, Direito e Economia (Esade – RS) 01 0,46
Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal (FATEC Jaboticabal – SP) 01 0,46
Universidad de Zaragoza (Espanha) 01 0,46

número de vezes que a 
instituição participou com 
artigos publicados

f(%)
instituição 
com artigos 
publicados

A seguir comenta-se sobre a entrevista realizada 
com o editor chefe da RAUNIMEP com o objetivo de 
complementar informações sobre o estudo.

4.5 ENTREVISTA COM O EDITOR CHEFE 
DA RAUNIMEP

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com 
o editor chefe da RAUNIMEP o qual também foi seu 
editor acadêmico até o ano de 2007, quando assumiu 
a editoração. 

Em 2007 o editor adotou o Open Journal Systems 
(OJS), que é um software desenvolvido pela Universi-
dade British Columbia para sistematizar os trabalhos 
de submissão e avaliação dos artigos da RAUNIMEP. 
No Brasil este sistema foi traduzido e customizado 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) e recebe o nome de Sistema Ele-
trônico de Editoração de Revistas - SEER.

Atualmente, a revista recebe de 8 a 10 artigos por 
mês, gerando uma média de 108 artigos por ano, sen-
do que ocorre um índice de 80% de rejeições já na 
primeira avaliação, pois a revista prioriza e preza por 
artigos de excelência, que tenham contribuição para 
o atual cenário empresarial.

O editor cita também que as principais mudanças 
na trajetória histórica da revista, até setembro/2012 
foram à implementação do OJS, a padronização con-
forme os critérios de cada estrato da CAPES e a qua-
lificação Qualis CAPES de B5 para B3.

O professor avalia a revista como uma revista 
genérica e ampla que visa publicar artigos de várias 
áreas da administração e que tem crescido no cenário 
nacional. Atualmente ela está em um estágio mediano 
de classificação, porém tem um grande potencial para 
ser uma revista de destaque e de impacto nacional.

O maior problema enfrentado pelo periódico 
ocorre por parte do processo de avaliação pois, nem 
todos os avaliadores e editores mostram-se adequa-
damente preparados para este trabalho. Alguns têm 
dificuldades de cumprirem prazos e fazem entregas 
de pareceres frágeis. Para um artigo ser publicado na 
RAUNIMEP ele tem um prazo médio de 6 a 8 meses, 
pois ele passa por todo um processo editorial e uma 
blind-review (são dois avaliadores por artigo).

Os pontos fortes da revista que o editor-chefe des-
tacou são: edição e normatização; segue a política de 
boas práticas editorais da ANPAD; têm crescido no 
cenário nacional; equilíbrio nos temas e regiões de 
origem, contribuição de instituições nacionais e in-
ternacionais. 

O ponto limitante é o processo editorial e avalia-
ção dos artigos, pois é um processo que exige muita 
responsabilidade e alguns avaliadores retardam este 
procedimento por demorarem na entrega do parecer 
e, esta realidade implica em gargalos e pode compro-
meter o fluxo do periódico.

As perspectivas futuras que o editor-chefe aspira 
é o crescimento no cenário nacional e elevar a quali-
ficação da revista para A2.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Ele cita que as últimas conquistas que a revista ob-
teve foram à indexação da EBSCO e da REDALYC. 
Em novembro de 2012 o periódico passou por mais 
uma avaliação e subiu para B2 por conta dessas in-
dexações.

Nas considerações finais da entrevista o editor 
chefe da RAUNIMEP destacou ainda a importância 
de manter o nível de confiança do seu público e estar 
adequada ao processo Qualis CAPES de produção 
científica nos programas de Pós-graduação Strito 
Sensu. 

Quando da finalização do presente artigo ocorreu 
a reclassificação da RAUNIMEP de B3 para B1, con-
forme almejada pelo seu editor chefe, porém, para as 
próximas avaliações pretende-se chegar ao conceito 
A-2 e posteriormente, ao A-1.

CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este artigo teve como objetivo analisar a produção 
bibliográfica do periódico RAUNIMEP no período 
de setembro de 2003 a agosto de 2012. Para esta fi-
nalidade, realizou-se pesquisa em dados secundários 
por meio de levantamento dos 217 artigos publicados 
neste período.  Integrou o processo de coleta de dados 
uma entrevista semiestruturada desenvolvida com o 
editor chefe do período.

Os dados coletados nos permitem confirmar a 
importância da RAUNIMEP para o Programa de 
Pós-Graduação em Administração da Unimep, bem 
como para a atividade de pesquisa neste nível. 

Destaca-se o processo histórico bem-sucedido que 
a revista vem desenvolvendo, pela obtenção do OJS/
SEER e pelo trabalho sério e rigoroso do seu editor 
chefe e equipe de editores e avaliadores. 

Os resultados obtidos em curto período de tempo 
culminaram com as indexações da RAUNIMEP no 
EBSCO e REDALYC, apontando para a recente con-
quista que foi a reavaliação no sistema Qualis CAPES 
para o nível B2.

Pode-se considerar que a RAUNIMEP é um caso 
de sucesso de um periódico científico eletrônico na-
cional demostrando projeção internacional pela parti-
cipação de diferentes pesquisadores estrangeiros.

Em 2014, a RAUNIMEP, encontra-se indexada 
no Sumarios.org, Directory of Open Acess Journals, 
Redalyc.org, Latindex. Ulrichs periodicals directory, 
Ibict Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia.

A presente pesquisa limita-se a análise especifica 
da RAUNIMEP, sugere-se que novas pesquisas sejam 
realizadas com outros periódicos indexados por classi-
ficação, A, B, ou C, uma vez que os critérios de avalia-
ção dos periódicos estão em alterações ano a ano.
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resUmo
O comprometimento organizacional corresponde a um tipo específico de vínculo mantido entre trabalhadores e organização e é um dos temas 
mais investigados dentro do campo do comportamento organizacional. O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento humano 
no trabalho, considerando a percepção do empregado quanto ao comprometimento organizacional da empresa Concret. No processo metodológico 
utilizou-se de dados primários por meio de pesquisas de campo, além de uma abordagem quantitativa e de caráter descritivo. Nela foram avaliados 
três fatores que correspondem ao modelo conceitual de Meyer e Allen (1991), afetivo, instrumental e normativo, com o uso da escala de Likert. Os 
resultados evidenciaram que na base afetiva os que têm um maior comprometimento com a empresa são os que têm mais tempo de empresa com 
61,5%, o que leva a crer que estes estão dispostos a exercer esforço em benefício da companhia, além de uma aceitação dos objetivos e valores 
da organização. Na base instrumental sentem comprometidos de uma forma compensatória, onde seus esforços são revertidos em benefícios e 
que essa perda traria prejuízos em sua vida, porém não se sentem obrigados a continuar na organização por falta de oportunidades. Já na base 
normativa verificou-se que a grande maioria sente necessidade, obrigação em permanecer na empresa. Destarte, é fundamental examinar os 
impactos do sistema de recursos humanos no comprometimento dos empregados, onde a empresa poderá utilizar suas estratégias organizacionais 
para produzir um empenho dos profissionais.

Palavras-chave: Comprometimento Organizacional. Comportamento Humano. Gestão de Pessoas.

 aBstract
The organizational commitment corresponds to a specific type of relationship maintained between workers and organization and is one of the most researched 
topics in organizational behavior field. The present study aims to analyse the human behavior in the work, considering the perception of the employee as 
for the compromising organizational of the enterprise Concret. In the process methodological it made use of primary data through field works, besides a 
quantitative approach and descriptive character. At her there were valued three factors that correspond to a conceptual model Meyer and Allen (1991), 
affectionate, instrumental and prescriptive, with the use of the scale of Likert. The results showed up what in the affectionate base that have a bigger 
compromising with the enterprise are those who have more time with 61,5%, of enterprise what leads to believe that these are disposed practicing effort in 
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aid of the organization, besides acceptance of the objectives and values of the organization. In the instrumental base sit compromised in the compensatory 
form, where his efforts are reverted for benefits and that this loss would bring damages in his life, however they are not felt obliged to continue in the 
organization for lack of opportunities. Already in the prescriptive base one checked that the great majority feels necessity, obligation in remaining in the 
enterprise. Thus, is basic to examine the impacts of the system of human resources in the compromising of the employees, where the enterprise will be 
able to use his strategies organizationais to produce a pledge of the professionals.

Key words: Compromising Organizational. Human behavior. Management of Persons.

1 INTRODuÇÃO

O mundo corporativo passa por transformações 
e profundas alterações no que tange a maneira de 
gerir um negócio, com características dinâmicas e 
sofrendo pressões externas e internas. Contudo, as 
organizações sentem a necessidade de utilizar gran-
des ferramentas para vencer os desafios econômicos 
e acompanhar os avanços existentes, a fim de se tor-
nar uma empresa consolidada frente ao mercado cada 
vez mais competitivo.

Dentro deste contexto, a pesquisa apresenta uma 
compilação das observações que foram encontradas 
na visita técnica feita à empresa Concret de Materiais 
de Construção Ltda., localizada na cidade de Mosso-
ró/RN. Fundada desde setembro de 1982, a loja está 
situada na rua Frei Miguelinho, nº 1330, no bairro 
Nova Betânia, onde pode-se encontrar de utilidades 
do lar até materiais que auxiliam na construção como: 
tintas, lâmpadas, pisos de variados modelos, etc. A 
empresa conta atualmente com 176 empregados dis-
tribuídos entre lojas e fábricas (CONCRET, 2014).

A pesquisa foi realizada na empresa supracita-
da, onde a coleta de informações se sucedeu através 
de dados primários obtidos com à aplicação de um 
questionário aos empregados do setor de vendas. O 
objetivo geral foi analisar o comportamento humano 
no trabalho, considerando a percepção do emprega-
do quanto ao comprometimento organizacional da 
empresa Concret. O estudo ainda contemplou os 
seguintes objetivos específicos: compreender a rela-
ção entre comprometimento organizacional e com-
prometimento humano, segundo as dimensões afe-
tiva, instrumental e normativa propostas por Meyer 
e Allen (1991) e; avaliar os fatores ou característi-
cas organizacionais que interferem no comprome-
timento dos empregados com a organização, a fim 
de traçar um plano de ação para a melhoria dos que 

executam a sua labuta. 
Assim, nesse contexto a problemática apresenta-

da visa responder o seguinte questionamento: Qual 
a percepção dos colaboradores da Concret em re-
lação aos níveis de comprometimento organizacio-
nal? Ressalta-se que esta indagação está relacionada 
aos três componentes do modelo proposto por Meyer 
e Allen (1991), já listados.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a 
primeira parte contempla o referencial teórico, isto 
é, inicia-se com uma abordagem sobre a evolução da 
gestão de pessoas sequenciando com o comporta-
mento humano, com o comprometimento organiza-
cional e com os tipos de comprometimento. Na se-
gunda parte são apresentados os métodos de pesquisa 
adotados, análise e discussão dos resultados, seguido 
das considerações finais.

 2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas é uma expressão marcada 
pela evolução no mundo do trabalho, atuando como 
função gerencial que visa à cooperação dos indiví-
duos que atuam numa determinada organização; há 
muito tratada como Administração de Recursos Hu-
manos. O processo evolutivo da gestão de pessoas é 
analisado de forma diferente por diversos autores. 
Alguns procuram classificar as várias fases desse 
processo com base em funções desempenhadas na 
organização pela gestão de recursos humanos.

Quanto a evolução da gestão de pessoas, Dutra 
(2009, p. 30) mostra que na abordagem funcionalista 
pode-se identificar em três fases: 

a) Operacional - até a década de 60. Nessa fase, 



22

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.2, p. 20-33, dez.2015/maio.2016   ISSN 1984-4204

a gestão de pessoas preocupa-se basicamente 
com a operacionalização de captação, treina-
mento, remuneração, informações, etc. Passou 
a surgir o termo administração de pessoal, 
restringindo sua ação unicamente ao assisten-
cialismo e a burocracia trabalhista, em que as 
guias de recolhimento tomavam o espaço da 
evolução e desenvolvimento das pessoas. O 
ser humano nesta época, embora reconhecido 
como necessário, era visto de forma fragmen-
tada: uma pessoa submissa, de baixa iniciativa 
e criatividade.

b) Gerencial - dos anos 60 até inicio dos anos 80. 
Período em que a gestão de pessoas passa a 
interferir nos diferentes processos da organi-
zação, entre eles como parceira nos processos 
de desenvolvimento organizacional. A admi-
nistração de pessoal embarcou nos programas 
de qualidade, em geral voltados para a visão 
racional e não holística. Mas, o mundo do tra-
balho foi invadido por uma série de mudanças 
devido aos grandes desafios provocados pela 
evolução da comunicação. A chegada da glo-
balização e do desenvolvimento tecnológico 
provocou o rompimento de paradigmas ou mo-
delagens mentais antigas e o padrão de gestão 
não poderia continuar sendo o mesmo.

c) Estratégico - a partir dos anos 80. Nesta fase, a 
gestão de pessoas começa a assumir papel estra-
tégico na internalização de novos conceitos de 
pensar na geração de valores para as organiza-
ções (FOMBRUM; TICHY; DEVANNA, 1984; 
ROTHWELL; KAZANAS, 1988). De acordo 
com Dutra (2009), a estratégia da organização 
é determinada em função da forma como esta 
deseja atuar no ambiente e do seu patrimônio de 
conhecimento. As pessoas influenciam e pro-
gramam a estratégia da organização, pois, em 
constante desenvolvimento, compõem o seu sa-
ber. A ação consciente das pessoas é um grande 
diferencial competitivo na implementação da 
estratégia organizacional.

Werther e Davis (1983) e Peretti (1990) procuram 
relacionar as fases descritas aos desafios do ambien-
te sobre as organizações, oriundos da legislação, da 
tecnologia, dos poderes econômico, político, cultural, 
demográfico, etc. Neste cenário, as firmas têm enfren-
tado grandes problemas relacionados à gestão de pes-
soas. Pode-se afirmar que questões envolvendo este 
tema podem determinar a capacidade das empresas 
em atingir os objetivos propostos. Portanto, as orga-

nizações necessitam se articular e atuar em conjunto 
de modo a obterem resultados diferenciados e faze-
rem mais com menos, momento em que a função de 
RH (Recursos Humanos) tem-se mostrado, cada vez 
mais, uma área com impacto positivo nos negócios.

Na percepção de Vergara (2000 p. 16), “[...] mu-
danças e transformações no sistema produtivo de 
uma sociedade exercem relação direta na forma como 
essas lidam com seus recursos humanos”. A percep-
ção dos colaboradores quanto ao apoio que as empre-
sas oferecem para o desenvolvimento profissional e o 
tempo de atividade no mesmo local de trabalho foram 
às variáveis mais significativas na interação com o 
comportamento organizacional (VERGARA, 2000).

O desenvolvimento de valores como “fideli-
dade à instituição”, assemelha-se ao enten-
dimento de comportamento organizacional 
como sendo um forte vínculo do indivíduo 
e da organização, então o diferencial das or-
ganizações encontra-se no capital humano, 
o que exige estratégias de gestão específicas 
e inovadoras por parte das empresas. (BOR-
GES; MARQUES; ADORNO, 2005, p. 174).

O mercado de hoje exige das empresas uma alta 
competitividade, razão pela qual a instituição tem um 
comprometimento com os seus colaboradores e uma 
preocupação em sempre melhorar a qualidade dos 
seus serviços, e assim obter um resultado favorável. 
Teixeira (2015) sustenta que as organizações contem-
porâneas têm percebido a importância do comporta-
mento organizacional como fator competitivo para 
as empresas. E, como isto, essas pessoas têm ganho 
espaço para desenvolverem seus ofícios, tornando-os 
um diferencial agregador de valores.

2.2 COMPORTAMENTO HUMANO

A escola das relações humanas, por meio da con-
tribuição dos estudos de Mayo (1959), concluiu que 
uma organização é um sistema social e que o traba-
lhador é, na verdade, o mais importante elemento 
desse sistema. Os problemas humanos tornaram-se 
um amplo novo campo de estudo e uma oportunidade 
para o progresso. 

De acordo com Bergamini (1982, p. 19), “um dos 
aspectos do comportamento humano, cujo estudo 
mais tem sido incentivado na atualidade, é aquele que 
procura compreender como as pessoas vivem e resol-
vem seus problemas dentro do seu contexto de traba-
lho”. As organizações exercem uma função na vida 
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do ser humano por que modelam o comportamento 
dos respectivos membros, pois podem influenciar as 
necessidades e motivos dos indivíduos em diferentes 
organizações ou em grupos na mesma empresa, in-
centivam a produtividade, bem como respostas rápi-
das as diversas estratégias administrativas (BERGA-
MINI, 1982).

O estudo de Kanaane (1999) inicia fazendo um 
levantamento do comportamento organizacional que 
é um dos principais recursos para a implantação do 
comprometimento. Para o autor, o comportamento 
é o resultado das ações que o indivíduo exterioriza a 
partir da sua relação com o meio social, tendo como 
antecedente a “atitude”, que implica uma predisposi-
ção interna aprendida e consolidada no decorrer da 
experiência de vida do cidadão e que é formada pelos 
componentes: afetivo-emocional (sentimentos), cog-
nitivo (crenças, conhecimentos e valores adquiridos), 
comportamental (ações favoráveis ou desfavoráveis em 
relação à situação em foco), volitivo (motivações, dese-
jos, expectativas e necessidades inatas e adquiridas). 

Relacionado a isso, Davis e Newstrom (2002) mos-
tram que o comportamento organizacional integra as 
ciências comportamentais com as organizações for-
mais vendo a organização formal como “organização 
sem pessoas”, enquanto os comportamentalistas fa-
lam de “pessoas sem organização”. Todavia as orga-
nizações devem ter pessoas trabalhando em prol dos 
objetivos da mesma, sendo desejável tratar os dois 
como algo integrado.

O comportamento organizacional está se es-
tabelecendo firmemente como campo próprio 
de estudo por meio de suas teorias e técnicas 
de pesquisa. Embora o estudo do comporta-
mento humano no trabalho seja sistemático 
e rigoroso, é preciso ressaltar que as pessoas 
são diferentes e a abordagem de comporta-
mento organizacional leva em conta uma 
estrutura organizacional, considerando vari-
áveis situacionais para entender as relações 
de causa e efeito (ROBBINS, 2002, p. 8). 

Comportamento Organizacional consiste no estu-
do sistemático do comportamento humano focando 
ações e atitudes dos indivíduos e grupos no ambiente 
das organizações no intuito de alcançar produtivida-
de, reduzir o absenteísmo, a rotatividade e ainda pro-
mover a cidadania organizacional (ROBBINS, 2004). 
E, ainda para Robbins (2004), o estudo do compro-
metimento organizacional também se preocupa com 
a questão da satisfação no trabalho que parece haver 
uma ligação entre satisfação e produtividade. O autor 

argumenta que os administradores têm a responsabi-
lidade humanística de oferecer empregos estimulan-
tes, intrinsecamente gratificantes e que proporcionem 
satisfação. 

2.3 COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL

O estudo de comprometimento organizacional se 
intensificou no final da década de 1970 e se tornou em 
um dos temas investigados pela Psicologia Organiza-
cional (BASTOS et al., 2008). Mowday, Steers e Por-
ter (1979) desenvolveram o primeiro instrumento de 
medida de comprometimento organizacional o OCQ 
– Organizational Commitment Questionnaire – com 
uma escala de quinze itens com propriedades psicro-
métricas aceitáveis. Este instrumento foi traduzido, 
adaptado e validado para a realidade brasileira por 
Borges-Andrade, Afanasief e Silva (1989), encontran-
do um coeficiente alpha de 0,86. Em seguida, Meyer e 
Allen (1990) criaram e validaram o instrumento com 
vinte e quatro itens contendo três fatores (compro-
metimento afetivo, calculativo e normativo) com oito 
itens para cada fator.

Ao longo de seus estudos Meyer e Allen (1997) ob-
servaram que é comum entre as várias definições de 
comprometimento a visão de que o comprometimen-
to organizacional é um estado psicológico que carac-
teriza a relação do empregado com a organização e 
tem implicações na decisão para continuar na organi-
zação ou não. Para entender melhor estas dimensões, 
descrevem três componentes de comprometimento: 
o afetivo; continuance (continuidade, permanência), 
traduzido também como calculativo ou instrumental 
e o normativo. 

O comprometimento organizacional é um cons-
truto que se refere à atitude ou vínculo que os indiví-
duos estabelecem com a organização. Costa e Bastos 
(2000) e Medeiros (2003) ressaltam a importância 
do tema “comprometimento” para a compreensão do 
comportamento organizacional, uma vez que esse 
conceito se relaciona a variáveis centrais nas organi-
zações, atuando, inclusive, na eficiência e eficácia dos 
indivíduos e empresas.

Segundo Mowday (1998), esse construto compre-
ende uma atitude para a organização, uma vez em 
que há evidências de que a alta prática de compro-
metimento dos recursos humanos gera alto nível de 
comprometimento e, consequentemente, desempe-
nho na empresa. E, ainda enfatiza que empregados 
comprometidos oferecem diversas vantagens com-
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petitivas para as organizações. Ademais, acrescenta 
que organizações que praticam alto envolvimento e 
estratégias de recursos humanos de alto comprome-
timento podem ter retorno econômico diferenciado. 
Acrescenta-se a isso a estabilidade e menor flutuação 
que a medida de comprometimento organizacional 
possibilita, em detrimento dos estudos com satisfação 
no trabalho (ARYEE; HENG, 1990). 

Nesse cenário dinâmico e complexo, Bastos e Cos-
ta (2001) relatam que os estudos sobre comprometi-
mento organizacional buscam esclarecer os vínculos 
estabelecidos entre os agentes “empresa” e “emprega-
do”. A relevância das pesquisas sobre o vínculo com a 
organização é delimitada por Finegan (2000), ao afir-
mar que indivíduos que apresentam valores pessoais 
combináveis com os valores da organização tendem a 
um maior comprometimento com a empresa, em con-
trapartida àqueles que se identificam com um sistema 
de valores diferenciado da instituição. 

Além disto, condicionando os relatos dos autores 
sobre os fatores com que vem favorecer o compromis-
so dos indivíduos com a organização, Bastos (1994b) 
pauta que a cultura organizacional pode constituir-se 
como agente facilitador no desenvolvimento de vín-
culos e no envolvimento dos profissionais com as em-
presas. Compreendendo valores partilhados entre os 
membros, essa cria normas e regras a serem seguidas, 
gerando um sistema de recompensas organizacionais. 
Logo, para Bastos (1994b), a cultura tende a produzir 
um comprometimento dos profissionais, uma vez que 
essa influencia de forma estável e duradoura as atitu-
des e comportamentos dos indivíduos. 

Em uma perspectiva sintetizadora, Medeiros e 
Ender (1998, apud MEYER; ALLEN, 1991) propõem 
um modelo tridimensional, referindo-se três tipos de 
comprometimento da seguinte forma:

2.2.1 Comprometimento Afetivo

Comprometimento com um apego affective, ou 
seja, afetivo com a organização que se associa a ideia 
de lealdade, sentimento de pertencer, desejo de con-
tribuir e dar energia para organização (MEYER; 
ALLEN, 1991). Bastos e Borges-Andrade (2002) afir-
mam que base afetiva do comprometimento organiza-
cional se associa a uma identificação e envolvimento 
por parte do trabalhador, tanto dos valores como dos 
objetivos, das metas e das estratégias praticadas em 
certa firma. 

Segundo Meyer e Allen (1997), os funcionários 
com um forte comprometimento afetivo permanecem 

na organização porque querem, porque assim dese-
jam. Já Bastos, Gondim e Loiola (2004) complemen-
tam dizendo que quando o indivíduo internaliza os 
valores da organização, identifica-se com seus obje-
tivos, se envolve com os papéis de trabalho e deseja 
permanecer na organização. Aliás, considera-se que 
foi desenvolvida uma ligação psicológica, de natureza 
afetiva, com a entidade. 

Do ponto de vista de Siqueira (2001), quando 
o indivíduo internaliza os valores da organização, 
identifica-se com suas metas ou envolve-se com os 
papeis de trabalho, desempenhando-os de forma a fa-
cilitar a consecução dos objetivos do sistema. Neste 
caso, igualmente se considera que foi desenvolvida 
uma ligação psicológica, de natureza afetiva, com a 
organização. Mathieu e Zajac (1990, apud SIQUEI-
RA, 2001, p. 2) mostram que o “O estilo de ligação 
mais amplamente estudado e incluído nas pesquisas 
do comportamento organizacional é, sem dúvida, 
aquele de natureza atitudinal que engloba crenças e 
intenções frente à organização”. Esta ligação é repre-
sentada, no campo do comportamento organizacio-
nal, por um conceito denominado comprometimento 
organizacional afetivo.

2.2.2 Comprometimento Instrumental

Comprometimento percebido como custos asso-
ciados a deixar à organização que os autores Meyer e 
Allen (1991) chamam de continuance e que é tratado 
como instrumental, isto porque reflete como o indiví-
duo se sente prisioneiro de um determinado lugar pelos 
altos custos associados - o trabalhador se sente recom-
pensado com que lhe é oferecido pelo contratante.

O comprometimento organizacional instrumen-
tal que recebeu a denominação de calculativo nos 
estudos de Mathieu e Zajac (1990, apud BASTOS; 
GONDIM; LOIOLA, 2004), tem como origem a per-
cepção do trabalhador quanto às trocas estabelecidas 
enquanto parte integrante da organização. Segundo 
Meyer e Allen (1997), os funcionários com compro-
metimento instrumental permanecem na organização 
porque precisam. 

[...] o comprometimento de um empregado 
com uma organização poderia ser represen-
tado, no âmbito comportamental, pelo ato do 
indivíduo nela permanecer (ação consistente) 
causado por percepções individuais sobre os 
custos ou perdas de investimentos (side-bets) 
decorrentes do possível rompimento com o 
sistema de trabalho. O comprometimento 
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calculativo com a organização seria susci-
tado pela avaliação positiva dos resultados 
(posição alcançada na organização, acesso 
a certos privilégios ocupacionais, benefícios 
oferecidos pelo sistema a empregados an-
tigos, planos específicos de aposentadoria) 
consequentes aos investimentos do emprega-
do e, concomitantemente, pela possibilidade 
percebida de perder, ou de não ter como re-
por, vantagens decorrentes dos investimen-
tos, caso se desligasse da organização (SI-
QUEIRA, 2001, p. 3).

Esse modelo assume que o empregado opta por 
permanecer na organização enquanto perceber bene-
fícios nessa escolha. Nesse comprometimento parece 
existir um processo cognitivo avaliativo, por meio do 
qual o trabalhador realiza um balanço comparativo 
entre investimentos feitos, resultados alcançados e 
custos associados à sua perda, e que irá determinar a 
sua permanência ou não na organização. 

2.2.3 Comprometimento Normativo

Comprometimento como uma obrigação em per-
manecer na organização sem apego emocional, que 
os autores Meyer e Allen (1991) denominam de obli-
gation e depois reconceituam como normative (nor-
mativo). O comprometimento é um vínculo do traba-
lhador com os objetivos e interesses da organização, 
estabelecido e perpetuado por pressões normativas. 
Importante ressaltar que essa adesão vai depender dos 
valores e normas compartilhados e do que os mem-
bros acreditam ser a conduta ética e moral (MEYER; 
ALLEN, 1991). Além do mais, condensando as pro-
postas de conceptualização do construto, os autores 
investigaram que os funcionários com comprometi-
mento normativo permanecem na organização por-
que se sentem obrigados.

Para Siqueira (2001, p. 4), “Na concepção psi-
cológica o comprometimento organizacional nor-
mativo está assentado numa esfera cognitiva, 
pressupondo que o trabalhador normativamente 
comprometido acredita ter obrigações e deveres 
morais para com a organização [...]”. E mais, Si-
queira (2001) sustenta que vínculo normativo se 
constitui num conjunto de pensamentos de reco-
nhecimento de obrigações e deveres morais para 
com a organização, os quais são também acompa-
nhados ou revestidos de sentimento de culpa, incô-
modo, apreensão e preocupação quando o empre-
gado pensa ou planeja se retirar da firma. 
  3 mETODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma 
abordagem quantitativa, pois emprega instrumentos 
estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos 
dados, (RICHARDSON, 1999). 

Em relação aos objetivos, a pesquisa foi de caráter 
descritivo, pois para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 
61), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 
correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem ma-
nipulá-los”. Quanto aos métodos de procedimentos de 
coleta de dados foi adotada uma pesquisa de campo. 
Utilizou-se de dados primários com aplicação de um 
questionário que para Gil (2008, p. 122), “uma das van-
tagens do questionário, é a garantia de anonimato”, que 
permitiu o contato com as pessoas envolvidas, possibi-
litando uma coesa interação com o objeto de estudo.

O estudo se justifica dado ao foco da investigação 
projetar-se especificamente em analisar o comporta-
mento humano no trabalho, considerando a percepção 
do empregado quanto ao comprometimento organiza-
cional. Nele foram avaliados três fatores que corres-
pondem ao modelo conceitual de Meyer e Allen (1991): 
o afetivo, o instrumental e o normativo. Como proce-
dimento técnico foi estruturado um questionário con-
tendo 23 questões objetivas e aplicado apenas para 13 
empregados direcionados exclusivamente ao setor de 
vendas da empresa Concret Materiais de Construção 
Ltda., localizado na cidade de Mossoró/RN. 

A análise permitiu caracterizar o perfil profissio-
nal dos respondentes e inferir quanto ao seu conheci-
mento técnico com relação ao assunto supracitado. As 
etapas que constituíram a pesquisa com base na teoria 
de Crespo (2002) foram: coleta de dados direta por 
meio de questionário; avaliação crítica das respostas 
obtidas; as análises das dimensões foram realizadas 
através das respostas dadas ao questionário disposto 
em formato de Likert (1932), do tipo concordância de 
cinco pontos. A escala graduava-se de “Discordo ple-
namente” a “Concordo plenamente”.

Por se tratar de uma pesquisa quantitativa de 
forma censitária, foi utilizado o método estatísti-
co pela distribuição de frequência relativa simples 
percentual para calcular os resultados dos dados só-
cios demográficos. Onde foi dividido o número que 
apresentava em cada variável das questões contida 
no questionário por 13 (n° de entrevistados) e mul-
tiplicado por 100%. E, para melhor compreensão e 
identificação dos resultados, os dados foram expos-
tos em gráficos e quadro.
4 REsuLTADOs E DIsCussÕEs DA 
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PEsQuIsA

Para a mensuração do comprometimento organi-
zacional, a coleta de dados foi realizada através da 
aplicação de um questionário composto por duas par-
tes. A primeira parte, formada pelo perfil da empre-
sa, pois segundo Suco et al., (2006), alguns atributos 
como sexo, faixa etária, escolaridade, entre outras 
variáveis, influenciam no grau de comprometimento 
dentro da organização. A segunda parte, composta 
por 18 questões, é formada sobre os aspectos do com-
prometimento organizacional.

Um dos aspectos visualizados na pesquisa dos 13 
respondentes mostrou que o sexo predominante foi o 
sexo masculino com 53,8% que compõem o quadro 
de funcionários da empresa e 46,2% do sexo femini-
no. Observou-se ainda que 38,5% dos colaboradores 
têm menos que 1 (ano) de empresa e 30,8% ficam na 
posição entre 1 e 5 (anos) dos que trabalham na orga-
nização. Percebeu-se também um percentual similar 
de 15,4% dos que têm de 6 a 20 (anos) no exercício da 
sua função.

No tocante ao aspecto faixa etária dos entrevista-
dos, percebeu-se que 69,2% dos colaboradores possui 
entre 18 a 25 anos de idade; 7,7% está entre 26 a 35 
anos e, 15,4% possui entre 41 a 50 anos. Nesse caso, 
verificou-se a predominância da faixa etária mais jo-
vem dos entrevistados. Segundo Oliveira (2010, p. 85 
- 87), “A geração Y é jovem, o que significa estar em 
fase de transição e, consequentemente, ser contradi-
tória em suas atitudes e escolhas [...] necessitam de 
referenciais baseados em valores e não em julgamen-
tos e regras”. 

Um outro aspecto visualizado na pesquisa foi 
quanto ao grau de escolaridade. Dos funcionários 
entrevistados, 53,8% possuem o 2° grau completo; 
15,4% têm o ensino superior completo e 30,8% pos-
suem ensino superior incompleto. Quanto ao estado 
civil, 38,5% dos entrevistados são solteiros e 61,5% 
casados. Pela análise da pesquisa foi observado 
que não existem entre eles viúvo ou divorciados. 
Para Robbins (2005, p. 13-14), “O desafio para as 
organizações, portanto, é conseguir acomodar os 

diferentes grupos de pessoas, atendendo aos seus 
diferentes estilos de vida, necessidades familiares 
e modos de trabalhar”. Assim, percebeu-se que as 
organizações estão se tornando cada vez mais he-
terogêneas.

Associado ao estudo do comprometimento or-
ganizacional, a pesquisa foi realizada com base no 
modelo proposto por Meyer e Allen (1991), que o 
define a partir de três dimensões (construtos): com-
prometimento afetivo, normativo e instrumental. A 
análise dessas dimensões foi feita através das res-
postas dadas ao questionário disposto em formato 
Likert (1932), do tipo concordância de cinco pontos. 
A escala graduava-se de “Discordo plenamente” a 
“Concordo plenamente”.

Analisando os cinco pontos com base nas seis 
questões avaliadas do comprometimento afetivo, 
verificou-se na figura 1, que 49,8% responderam que 
seria muito feliz em dedicar o resto da sua carreira 
na empresa, 45,4% dos empregados disseram que a 
empresa tem um imenso significado pessoal para 
sua vida e 54,6% expuseram que realmente sente 
os problemas da organização como se fossem seus. 
Para Davis e Newstrom (2002), o comportamento 
organizacional sempre deve envolver pessoas e seus 
valores, bem como unir os interesses mútuos, orga-
nização e pessoas, a fim de refletir positivamente no 
grau de comprometimento de seus liderados no am-
biente de trabalho.

Acredita-se que entre esse percentual, os em-
pregados têm um forte senso de integração e vín-
culo com a empresa, bem como se sentem parte 
integrante no ambiente de trabalho, porém, não 
descartam a possibilidade de conquistas que con-
duzam à um crescimento profissional. Com base 
na figura 1, os números de empregados que con-
cordam parcialmente e plenamente foram similares 
com um percentual de 28% e dos que responderam 
que discordam plenamente ficaram na posição de 
24%. Concluiu-se que um total de 52% concorda 
e discorda plenamente com as variáveis apresen-
tadas, o que pode ser explicado pelas práticas de 
valorização dos empregados. 
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Nesta perspectiva, fazendo um paralelo com o 
questionário sócio demográfico e realizando um le-
vantamento manual com base nos 13 colaboradores 
entrevistados na empresa, percebeu-se que os colabo-
radores que possuem um comprometimento afetivo 
com a empresa são os que têm mais maior vínculo, ou 
seja, eles se identificam com os valores, metas, mis-
são e visão da mesma, se envolvem e cumprem suas 
especificações com competência.

Ao realizar uma análise nos dados referente ao 
comprometimento instrumental, conforme figura 2, 
onde se mediu o grau em que o funcionário se mantém 
ligado a organização devido à percepção de custos 
com sua saída, 71,4% dos entrevistados concordam 
parcialmente ou plenamente que ficam na empresa 
não só por necessidade, mas porque também é um de-
sejo, 35,7% disseram que mesmo que quisessem seria 
muito difícil deixar a empresa agora e 52,2% também 
concordam parcialmente ou plenamente que se deci-
dissem deixar a empresa agora suas vidas ficariam 
desestruturadas. 

Esse resultado obtido concorda com o pensamento 

de Mathieu e Zajac (1990, apud BASTOS; GONDIM; 
LOIOLA, 2004), onde diz que o funcionário se man-
tém na organização pelas trocas estabelecidas enquan-
to parte integrante da mesma. Ou seja, eles se sentem 
comprometidos de uma forma compensatória, onde 
seus esforços são revertidos em benefícios e que essa 
perda traria prejuízos em suas vidas. Porém, não se 
sentem obrigados a continuar na organização por falta 
de oportunidades; 28,1% discordaram plenamente que 
teriam poucas alternativas se deixassem a empresa. 

Já 30% responderam que não concordam nem dis-
cordam que uma das poucas consequências negativas 
de sair da organização seria a falta de alternativas 
imediatas, talvez considerando a grande queda do 
mercado atual e o fechamento de grandes empresas 
na região, mas, não por sua incapacidade como pro-
fissional. Contudo, 50% dos entrevistados discordam 
parcialmente que se já não tivessem dado tanto de si 
nesta empresa considerariam trabalhar em outro lu-
gar, isso mostra que para eles realmente existe uma 
troca igualitária, onde não se sentem presos pelo que 
já construíram junto à organização.

ura 1 - ComPromEtimEnto aFEtivo

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 2 - ComPromEtimEnto instrumEntal

Figura 3 - ComPromEtimEnto normativo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com Meyer e Allen (1997), os funcioná-
rios com comprometimento instrumental permanecem 
na organização porque precisam. Os dados obtidos de-
mostraram que maior parte dos funcionários da em-
presa entrevistada não permanece na mesma apenas 
pelo que poderiam perder com a sua saída, onde 41% 
discordam plenamente das questões referentes a esse 
comprometimento. Desta forma, existem outros valo-
res que fazem com que eles continuem na organização.

Em se tratando do comprometimento normativo, 
conforme figura 3, seguem os índices de algumas va-
riáveis relevantes para esta análise, “eu não sinto ne-
nhuma obrigação em permanecer na minha empresa” 
obteve 53,3% dos respondentes afirmando que discor-
dam plenamente, ou seja, sentem obrigação em perma-
necer na empresa. Porém, na variável “eu me sentiria 
culpado se deixasse minha empresa agora” obteve 45% 
de discordo plenamente e discordo parcialmente. Na 
variável “esta empresa merece minha lealdade” obteve 

41,6% dos empregados que afirmaram que concorda 
parcialmente e concorda plenamente.

Para Spector (2004), no comprometimento norma-
tivo o indivíduo acredita que deve este comprometi-
mento para a organização com base na crença de que 
essa é a coisa certa a se fazer. Entende-se que a gran-
de maioria sente necessidade, obrigação em perma-
necer na empresa, porém não descarta a possibilidade 
de uma mudança de emprego caso encontre uma me-
lhor oportunidade. E, de acordo com Allen e Meyer 
(1990), experiências prévias de socialização presentes 
no convívio familiar e social, bem como o processo 
de socialização organizacional decorrente da entrada 
na empresa auxiliam no desencadeamento do com-
prometimento organizacional. Allen e Meyer (1990) 
enfatizam que o comprometimento normativo se deve 
ao sentimento de permanência por conveniência ou 
em função dos benefícios recebidos, vinculando o 
empregado pela via da reciprocidade e obrigação.
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Figura 4 -  tiPos dE ComPromEtimEnto  

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode ser observado na figura 3, das respostas 
“concordam plenamente” obteve um percentual rele-
vante, ou seja, analisando todas as variáveis eviden-
ciou-se que a maioria dos empregados permanece na 
empresa pelo sentimento de dever, de obrigação com a 
empresa, seja por um treinamento realizado, vantagens 
concedidas, aumento de salário, entre outros.

Nesse sentido, verificou-se a participação relativa 
das três dimensões do comprometimento organiza-

cional, segundo Meyer e Allen (1991), dos emprega-
dos da organização estudada. Conforme figura 4, os 
resultados foram respectivamente: comprometidos 
afetivamente 56%, instrumentalmente 36% e norma-
tivamente 60%, porém, pelo que se percebe na “base 
afetiva” os colaboradores se aproximam da “base nor-
mativa”, com uma diferença de 4%. O que se pode 
entender é que os colaboradores contribuem de forma 
positivamente para empresa.

Percebeu-se que o tipo de comprometimento mais 
marcante entre os empregados foi o normativo. En-
tende-se que o percentual 60% deve-se ao sentimento 
de permanência por oportunidade ou em função dos 
benefícios recebidos, vinculando a estada do empre-
gado seja pela reciprocidade seja pela obrigação. Es-
ses tendem a contribuir positivamente pela empresa, 
não na mesma intensidade dos que são comprometi-
dos afetivamente.

Visando atender aos objetivos específicos desta 
pesquisa foi elaborado um plano de ação para a em-
presa Concret. Um dos métodos mais utilizados para 
organizar e colocar em prática um plano de ação para 
empresa em questão foi o sistema 5W2H, pois é uma 
ferramenta prática que permite, a qualquer momento, 
identificar dados e rotinas mais importantes de um 
projeto ou de uma unidade de produção (SEBRAE, 
2008). Nesse sentido, o plano de ação abordou quatro 
melhorias:

Nesse âmbito, conforme ação 1 apresentado no 
quadro 1 abaixo, foi sugerida uma reunião para de-
monstração dos resultados com destaque para os 
melhores vendedores do mês, onde a equipe será 
conscientizada a respeito das metas e resultados, 

aprimorando para o mês seguinte.
Para ação 2, o plano também indicará como me-

lhorias campanhas trimestrais de incentivo onde a 
empresa estipulará um valor a ser vendido e, para 
aqueles que atingirem essa meta, esses receberão uma 
bonificação. Desta maneira garante-se uma maior 
motivação dos envolvidos com vistas ao atingimento 
do volume de vendas estipulado.

Quanto a ação 3, a empresa poderá realizar um 
treinamento de integração para os recém-contrata-
dos, onde os mesmos devem iniciar suas atividades já 
conhecendo a visão, missão, valores, história da em-
presa, objetivos, normas e procedimentos para assim 
desempenharem com eficiência e segurança o traba-
lho estabelecido.

E, ainda conforme ação 4, o plano abordará trei-
namentos para os colaboradores sobre a chegada 
de novos produtos à empresa. Nessa compreensão 
o vendedor passará a ter um contato imediato com 
os produtos, tornando-o familiar e assim garantindo 
segurança no momento da venda, além de incentivar 
cada colaborador a adquirir conhecimento acerca 
das principais características de cada um deles com 
o propósito de atender as necessidades dos clientes.
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Quadro 1 -  Plano dE ação

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando a implementação do plano de ação, 
tenta-se atingir um crescimento no comprometimen-
to afetivo na empresa Concret. Neste caso, os vende-
dores se mantêm na organização com o sentimento 
de contribuição, sabendo que o seu trabalho é funda-
mental para o desenvolvimento da empresa e para a 
consolidação da vida profissional. O laço afetivo com 
a organização tende a se tornar mais próximo, pois os 
empregados, assim como a firma, se mostram mais 
comprometidos.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

No que concerne à realização deste trabalho, a 
pesquisa foi limitada ao setor de vendas da empre-
sa Concret. Oportunidade em que foi estabeleci-
do como objetivo geral analisar o comportamento 
humano no trabalho, considerando a percepção do 
empregado quanto ao comprometimento organiza-
cional da referida empresa. Assim, o dito estudo 
buscou responder ao seguinte questionamento: Qual 
a percepção dos colaboradores em relação aos níveis 
de comprometimento organizacional, com base nos 
três componentes do modelo proposto por Meyer e 
Allen (1991)?

De acordo com os dados levantados, tanto o obje-
tivo geral quanto a problemática proposta foram al-
cançados. Considera-se ainda satisfatório o resultado 
da pesquisa, pois com a utilização das ferramentas 
estatísticas chegou-se aos dados sócios demográficos, 
onde foi evidenciado um percentual relevante de co-
laboradores jovens que faz parte da empresa e que 

trabalham há menos de um ano na mesma, o que cor-
responde a um percentual significativo de 44% dos 
colaboradores não comprometidos afetivamente. 

O resultado da amostra ainda possibilitou uma 
compreensão para a equipe no que diz respeito ao 
comportamento humano nas organizações, bem como 
permitiu incitar uma discussão sobre concordância 
relativa à dimensão “comprometimento organizacio-
nal” e suas variáveis. Considerando esta investigação, 
foi apresentado um plano de ação acreditando que 
com ele seja estimulada a motivação organizacional 
bem como o sentimento de pertencimento por traba-
lhar na empresa. 

Quanto ao recurso adotado na construção desse 
trabalho tornou-se limitado no tocante à pesquisa de 
campo por se tratar apenas da pesquisa ao setor de 
vendas. Acredita-se que uma expansão da amostra 
poderia trazer efeitos mais expressivos para a análi-
se dos resultados, ou seja, a pesquisa poderia ter se 
estendido a outros setores da empresa apresentando 
uma visão mais ampla sobre o seu funcionamento.

Nesta compreensão ficou evidente na discussão 
dos autores supracitados que o comprometimento or-
ganizacional não está relacionado apenas a um único 
fator da organização, mas são vários os indicadores 
que podem contribuir com o empenho dos colabora-
dores. Por outro lado, verificou-se a necessidade de 
ações de melhorias na busca pelo comprometimento 
afetivo da empresa Concret. 

Portanto, e ainda com base neste estudo percebeu-
-se que as organizações estão atentas a fatores que 
contribuem para melhorar a produtividade de seus 
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resUmo
Este artigo buscou identificar o estilo de liderança, sob a ótica do modelo de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard. Este tema foi escolhido haja vista que 
o desenvolvimento teórico acerca do tema liderança revela a relevância do tema e o interesse que as empresas têm dado para esta questão. Segundo a teoria 
situacional, através da utilização dos estilos de liderança eficazes, o acréscimo da eficiência relacionado a pessoas poderá ser alcançado durante o processo. Este 
trabalho possui como escopo o nível operacional de uma empresa multinacional. A pergunta que norteará esta pesquisa é a seguinte: Qual é o estilo de liderança, 
segundo o modelo de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard, dos líderes do departamento de assistência técnica de uma empresa no Recife – PE. Trata-se 
de uma pesquisa quantitativa, de caráter exploratório, a qual utilizou a estratégia estudo de caso. O instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho foi 
o questionário. Como método de análise, foi utilizada a estatística descritiva. Dentre os principais resultados da pesquisa é possível citar: Persuadir é o estilo de 
liderança predominante dos líderes de equipe.

Palavras-chave: Liderança Situacional. Estilo de liderança. Líder. 

 aBstract
This article aimed to identify the leadership style, from the perspective of the Situational Leadership model of Hersey and Blanchard. This theme was chosen 
considering that the theoretical development about the subject leadership, reveals the importance of the topic and the interest that companies have given to this 
issue. According to the situational theory, through the effective leadership styles, the increase   in the efficiency of people can be reached during the process. This 
work has scoped the operational level of a multinational company. The question that will guide this research is: Which is the leadership style, according to the 
situational leadership model of Hersey and Blanchard, the leaders of the service department of a company in Recife - PE. This is a quantitative research, exploratory, 
which used the methodology case study. The data collection instrument used in this study was a questionnaire. Descriptive statistics was used as a method of 
analysis. The main search results can include: to Persuade is the predominant leadership style of team leaders.

Keywords: Situational Leadership. Leadership styles. Leader.
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1 INTRODuÇÃO

No contexto atual das organizações, o tema lide-
rança vem recebendo atenção especial dos estudos 
organizacionais, visto a importância desse fenômeno 
para a Administração. Ainda que não tenham utili-
zado especificamente esta nomenclatura, tanto Taylor 
quanto Fayol iniciaram suas contribuições no estudo 
do comportamento organizacional ainda no inicio do 
século passado, mais precisamente em 1911, com a 
publicação do livro de Frederick W. Taylor: The Prin-
ciples of Scientific Management, pela editora Harper 
& Brothers (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

Historicamente, o termo liderança surgiu por volta 
do século XIII e, na língua inglesa, passou a ser uti-
lizado mais recentemente, a partir do século XVIII. 
Contudo, no século IV a.C. a obra A República, es-
crita por Platão, já apresentava especial atenção à 
educação e treinamento dos líderes políticos da época 
(BERGAMINI, 1994).

A abordagem base deste artigo que está entre as 
perspectivas situacionais – a qual faz parte da abor-
dagem Contingencial – é a Teoria da Liderança Si-
tuacional, proposta por Hersey e Blanchard (1986), 
que vem a ser o resultado desta evolução dos estu-
dos acerca do tema liderança. Para estes autores, o 
modelo de sucesso é alcançado pela escolha do estilo 
adequado de liderança relacionado ao nível de matu-
ridade (ou prontidão) dos membros da equipe numa 
determinada situação.

A Teoria Situacional foi escolhida pelo autor deste 
trabalho considerando a multiplicidade de estilos de 
liderança da organização em estudo. Esta diversidade 
é um dos aspectos mais marcantes da abordagem si-
tuacional (BERGAMINI, 1994; SCHNEIDER, 2005; 
OLIVEIRA, 2009; SANTOS, 2010).

Como será explanado na seção “Liderança”, na 
Liderança Situacional há quatro estilos eficazes de li-
derança: “Determinar”, “Persuadir”, “Compartilhar” 
e “Delegar”. Estes estilos são melhores utilizados 
quando apropriados ao nível de maturidade relativo à 
determinada tarefa/situação do liderado ou equipe em 
questão. Para estes autores, maturidade é: “[...] a ca-
pacidade e a disposição das pessoas de assumir a res-
ponsabilidade de dirigir seu próprio comportamento”. 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 187). 

Embora essa teoria pareça ter alto poder explica-
tivo, o conceito de liderança não é consenso no mun-
do acadêmico, todavia, para este artigo, foi utilizado 
o conceito definido pelos próprios autores, Hersey e 

Blanchard (1986, p. 104), para os quais, liderança situ-
acional é “[...] o processo de influenciar as atividades 
de um indivíduo ou de um grupo para a consecução 
de um objetivo numa dada situação”.

Este modelo não é imune a críticas pelo fato de 
ainda não haver grande número de pesquisas cientí-
ficas que o embasem teoricamente (GONÇALVES; 
MOTAB, 2011). Estas críticas não são totalmente 
infundadas, visto que o modelo não considera inte-
gralmente na análise da relação entre líder e liderado, 
aspectos como, motivação, segurança, frustração do 
liderado, além de outros fatores importantes nesta re-
lação. E este é mais um fator de relevância para este 
trabalho, visto que, com ele, será possível contribuir 
com mais conhecimento para Academia sobre esta 
abordagem da liderança. 

Haja vista que esse desenvolvimento teórico acer-
ca da liderança corrobora a relevância do tema e o 
interesse que as empresas têm dado para esta ques-
tão foi identificada como uma oportunidade de se 
debruçar sobre o tema, concentrando a atenção em 
compreender o estilo de liderança aplicada pelo líder 
no intuito de promover através dos conhecimentos 
adquiridos nesta pesquisa, instrumentos que possam 
qualificar líderes da organização. Isto além de promo-
ver um acréscimo de produtividade através das equi-
pes em organizações que atuam no setor de Serviços. 

De uma forma geral, com o acirramento da com-
petição em nível global, a corrida tecnológica e o 
grande tráfego de informações que ocorre através da 
rede, tornou-se crucial para as organizações, tanto 
as constituídas para fins de produção de bens quanto 
à prestação de serviços, possuir uma equipe quali-
ficada, motivada e bem gerida para o enfrentamen-
to dos novos desafios (CARDOSO, 2001). Hersey e 
Blanchard (1986, p. 103) afirmam que “A organização 
bem-sucedida tem uma característica principal que a 
distingue das organizações malsucedidas: uma lide-
rança dinâmica e eficaz”. 

O papel da liderança é essencial para o acréscimo 
da produtividade nas Organizações, visto que, segun-
do pesquisa realizada pela consultoria com atuação 
global, McKinsey, e publicado no jornal Estadão, a 
produtividade do trabalhador brasileiro obteve um 
acréscimo médio de 1% ao ano, nos últimos 25 anos 
e é 7 vezes menor que a produtividade de um ameri-
cano. O Peru e o Chile, países que são considerados 
subdesenvolvidos, possuem uma produtividade em 
torno de 2,5 vezes a brasileira (KUPFER, 2014). É 
sabido que a produtividade é resultado não apenas de 
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um fator, mas sim de um conjunto de fatores que in-
cluem equipamentos, ferramentas, processos, ou seja, 
tecnologia e pessoas (nosso foco de estudo).

Neste ponto, o desenvolvimento de lideranças efi-
cazes poderá contribuir para o ganho de produtivi-
dade nas empresas, pois com o direcionamento e o 
apoio socioemocional adequadamente utilizados pelo 
líder, o acréscimo da eficiência relacionado as pes-
soas poderá ser alcançado durante o processo visto 
o estímulo constante que o membro da equipe passa 
a receber. Especificamente nas empresas do setor de 
serviços, na qual está inserida a organização em aná-
lise, há um grande número de trabalhadores envolvi-
dos na prestação de serviços, daí a relevância do tema 
para o setor. 

Neste trabalho, o objeto de estudo, uma empresa 
multinacional, por motivo de confidencialidade será 
denominada Gama Elevadores S.A. Esta empresa está 
inserida na indústria da construção civil, oferecendo, 
especificamente, produtos e serviço de transporte ver-
tical de passageiros e cargas: produzindo, instalando, 
modernizando e prestando serviços de manutenção 
em elevadores há mais de 40 anos no Brasil. Atua nos 
cinco continentes, faz parte de uma holding do ramo 
de tecnologia e materiais que emprega mais de 170 
mil funcionários, com receita financeira que superou 
os 36 bilhões de Euros no exercício fiscal 2012/2013. 

Este trabalho tem como escopo o nível operacio-
nal do departamento de assistência técnica preventiva 
desta empresa. Atualmente, o nível de produtividade 
deste departamento não está num nível satisfatório 
para a direção da organização. Dentre muitos moti-
vos possíveis, pode-se elencar: inabilidade do corpo 
técnico; desinteresse pelas atividades; insegurança 
para execução do trabalho; falta de recursos; baixos 
salários; excesso de trabalho etc. (DEPEXE; COSTA, 
2006). Somado a tantos fatores, o uso inadequado 
de um estilo de liderança praticado pelos líderes das 
equipes que compõem este departamento pode ser a 
razão primordial desta improdutividade. 

Assim, à luz da teoria da liderança situacional de 
Hersey e Blanchard (1986) e contextualizado pelo 
caso da empresa investigada, a pergunta que norte-
ará esta pesquisa é a seguinte: Qual é o estilo de li-
derança, segundo o modelo de Liderança Situacional 
de Hersey e Blanchard, dos líderes do departamento 
de assistência técnica de uma empresa no Recife-PE?

Este artigo é estruturado em 5 seções, sendo esta 
primeira a introdução. A segunda trará uma abor-
dagem sobre alguns estudos acerca do fenômeno 
da liderança e, especificamente, sobre a Liderança 

Situacional. A terceira seção apresenta o método de 
produção deste artigo, estratégia de pesquisa, coleta 
e análise de dados. A quarta seção traz os principais 
resultados desta pesquisa e as relações com a Teo-
ria da Liderança Situacional. E, por último, a quinta 
seção contempla as considerações finais deste artigo, 
refere-se às conclusões e finaliza o trabalho, além dis-
so, sugere temas para pesquisas futuras.

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LIDERANÇA

Quando, em meados de sua carreira, Peter Dru-
cker (1954) citado por Hersey e Blanchard (1986) 
afirmou que ainda que os líderes sejam recursos de 
base, eles são escassos no mercado e, já percebia 
tanto a sua essencialidade quanto a dificuldade em 
obter líderes com as competências necessárias para 
assumir este posto.

Ainda que sucintamente, é importante que este 
projeto busque apresentar alguns estudos realizados 
nas últimas décadas acerca do tema liderança - sua 
evolução desde a Teoria dos Traços até culminar na 
Teoria Contingencial e a Liderança Situacional. Além 
disso, definir um conceito para liderança, uma vez 
que é, principalmente, o líder quem transmite aos 
funcionários a visão, os valores e os princípios orga-
nizacionais, podendo influenciar diretamente o com-
portamento das pessoas no tocante ao alcance dos 
objetivos da organização.

Quanto ao conceito para liderança, como já é 
esperado numa ciência social, não há um completo 
consenso sobre o assunto. Porém, alguns autores con-
vergem para um caminho comum: a liderança está 
intimamente ligada à influência de A sobre B para 
a realização de um objetivo. Assim como cita Silva 
et al. (2013), o tema liderança tem recebido merecido 
destaque no contexto acadêmico referente aos estu-
dos organizacionais.

O tema liderança, no contexto organizacional, 
já foi intensamente explorado ao longo do tempo 
(SILVA et al., 2013). Estes autores afirmam que ini-
cialmente os estudos buscavam identificar traços e 
características dos líderes além de seus comporta-
mentos e estilos. Nesta abordagem clássica de li-
derança, a Teoria dos Traços, os esforços estavam 
voltados em identificar as qualidades e caracterís-
ticas pessoais, inatas, que distinguiriam os verda-
deiros líderes. Desta forma, características como 
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autoconfiança, integridade, honestidade etc., seriam 
seus traços diferenciadores, os quais aumentariam 
as probabilidades de sucesso como líder. Tanto os 
aspectos comportamentais quanto o relacionamen-
to entre líder e liderado não eram substancialmen-
te considerados nesta teoria (BERGAMINI, 1994; 
SCHNEIDER, 2005; OLIVEIRA, 2009).

O comportamento e o estilo do líder passaram a 
ser melhor considerados a partir das décadas de 1950-
1960. As pesquisas conduzidas pelas universidades 
americanas de Ohio e Michigan demonstraram a im-
portância de gestores adotarem estilos de liderança 
mais direcionados para as necessidades e caracterís-
ticas dos liderados. Porém, conforme afirmam Ber-
gamini (1994) e Silva et al. (2013), foram apontados 
certos limites a essa abordagem, em especial no que 
se refere à plasticidade dos estilos dos gestores e a 
idealização sobre o foco nas pessoas.

A abordagem contingencial, a qual surgiu em 
oposição às teorias anteriores, começou a despontar 
a partir do final da década de 1960 (SCHNEIDER, 
2005). Com a publicação, em 1967, do livro de F. E. 
Fiedler: A Theory of Leadership Effectiveness, pela 
editora McGraw-Hill, o qual propõe que a eficácia 
do desempenho da equipe é o resultado de uma série 
de fatores que envolvem o estilo do líder e o grau de 
controle que a situação oferece. Ou seja, as caracterís-
ticas dos envolvidos: líder, equipes, a própria tarefa e 
o contexto, passaram a ser consideradas dentre os fa-
tores que enfatizam o papel do líder em seu exercício.

  Apesar de ainda haver alguns críticos que 
desconfiam do real efeito da liderança sobre os resul-
tados de uma organização é notória a influência da 
liderança no que tange o desempenho de uma equipe. 

Vistas as mais diversas definições sobre lideran-
ça e estudos já realizados nas últimas décadas, con-
forme resumidamente citadas anteriormente, neste 
campo, a título de definição de conceito utilizou-se 
o que propôs Hersey e Blanchard (1986, p. 104), para 
os quais liderança é “[...] o processo de influenciar as 
atividades de um indivíduo ou de um grupo para a 
consecução de um objetivo numa dada situação”.

Este estilo de liderança é resultado das várias téc-
nicas utilizadas desde o advento da escola clássica 
de Administração, com Taylor e seu modelo voltado 
para as tarefas, passando pela Escola das Relações 
Humanas, a qual surgiu como uma contraposição 
ao modelo em vigor, defendendo as ações voltadas, 
principalmente, para as relações humanas (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986).

Os estudos da Universidade de Michigan também 

contribuíram para o tema, através do Survey Resear-
ch Center, quando buscou identificar grupos de carac-
terísticas relacionadas entre si e com vários indicado-
res de eficácia. Nestes estudos já foram formulados os 
conceitos denominados de orientação para o empre-
gado e orientação para a produção, muito importante 
para o conceito de liderança situacional (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986). 

A Ohio State University, com seus estudos reali-
zados pela Bureau of Business Research, iniciados 
em 1945, contribuiu quando, pela primeira vez, ofere-
ceu uma análise em que tanto a dimensão do compor-
tamento do líder voltado para o relacionamento com 
os liderados quanto o comportamento voltado para a 
tarefa poderiam ser analisados sem necessariamente 
um aspecto de exclusão entre um e outro. Sendo apre-
sentados dois eixos distintos, um para cada dimensão, 
formando quatro quadrantes, considerando de baixa a 
elevada à ênfase em cada dimensão. A partir de en-
tão, a análise deixaria de ser do tipo ou/ou para e/ou. 
Isto é, uma nota alta numa dimensão de consideração, 
necessariamente, não significa uma nota baixa na di-
mensão de estrutura de iniciação (HERSEY; BLAN-
CHARD, 1986).

Robert Blake e Jane Mouton, em 1973, desenvol-
veram um treinamento chamado “Grid Gerencial”, no 
qual os autores apresentaram a proposta de interligar 
duas orientações do comportamento de liderança. 
Eles buscaram representar as várias formas de exer-
cer a liderança. A grade é definida por dois eixos or-
togonais: o primeiro apresenta o maior ou menor grau 
de atenção aos subordinados e o segundo o maior ou 
menor grau de atenção com a tarefa. A tese de Blake 
e Mouton afirma que há uma hierarquia na eficácia 
destes diferentes estilos, que vai do 1-1 ao 9-9, ou do 
menor grau de atenção aos subordinados e tarefas ao 
maior grau de atenção a ambos (VALADÃO, 2009). 

Este caminho evolutivo percorrido pelas teorias 
sobre liderança ofereceu subsídios para os autores 
Hersey e Blanchard desenvolverem a sua visão sobre 
liderança situacional, como será visto a seguir. 

2.2 LIDERANÇA SITUACIONAL

Na liderança situacional proposta por Hersey e 
Blanchard (1986) não existe uma única forma de li-
derar. Na verdade, os líderes jamais alcançarão a efi-
cácia - compreendida aqui como a capacidade não 
apenas de fazer com que seus liderados executem 
uma tarefa utilizando seu poder de posição, mas que 
o façam compreendendo que esta ação está alinhada 
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com um objetivo legítimo, isto é, utilizando seu poder 
pessoal - se não souberem adaptar adequadamente 
seu estilo de liderança às exigências do ambiente, fi-

gura 01. Estes autores citam que uma liderança eficaz 
seria o resultado de uma função que agregue o líder, 
o liderado e a situação.

Figura 01 - ESTILO DO LíDER E MATURIDADE DOS LIDERADOS

Fonte: Hersey e Blanchard (1986).

Para tanto, o líder deve saber agir de maneira con-
dizente com cada situação, aplicando maior ou menor 
ênfase no comportamento de relacionamento e/ou de 
tarefa a depender do que a situação específica exige, 
considerando, em especial, o nível de maturidade 
daquele indivíduo ou grupo para executar aquela de-
terminada tarefa (HERSEY; BLANCHARD, 1974). 
Para Depexe e Costa (2006), enquanto o comporta-
mento de relacionamento indica o empenho por parte 
do líder para fornecer apoio, suporte socioemocional 
e em se comunicar de maneira bilateral com o mem-
bro da equipe, o comportamento de tarefa, por sua 
vez, está associado à forma como o líder define o que, 
como, quando e onde a atividade deve ser executada. 
O estilo de liderança é identificado por meio de um 
questionário denominado LASI (“Leader Adaptabi-

lity and Style Inventory”, tradução: “Levantamento 
de Adaptabilidade e Estilo do Líder”), composto de 
12 situações distintas, o qual será melhor descrito na 
seção de métodos de pesquisa.

Ainda que não seja objeto de estudo deste arti-
go, cabe uma breve explanação sobre o que signi-
fica maturidade da equipe. Ela deve ser avaliada 
sob dois prismas. Um refere-se ao conhecimento e 
à capacidade do individuo para executar determi-
nada tarefa sem orientação externa. Esta maturida-
de é alcançada por meio de instrução ou experiên-
cias passadas em atividades similares. O segundo 
prisma da maturidade está relacionado à disposi-
ção para executar a tarefa. A referência para esta 
avaliação está no fato de o indivíduo estar ou não 
motivado a agir mesmo com a ausência de um es-
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tímulo externo (HERSEY; BLANCHARD, 1974).
Sob este enfoque, considerando os diversos níveis 

de maturidade e estilos eficazes de liderança, Hersey 
e Blanchard explicam que, quando o liderado está 
num nível de maturidade baixo, sem disposição e sem 
capacidade para executar uma tarefa, o estilo de lide-
rança mais eficaz a ser utilizado será “Determinar”. 
Quando o seguidor não possuir capacidade, mas, 
ainda sim demonstrar disposição para executar uma 
tarefa, sua maturidade será avaliada entre baixa e mo-
derada, e o líder deve oferecer orientação, juntamente 
com apoio ao seguidor, utilizando o estilo de lideran-
ça “Persuadir” (HERSEY; BLANCHARD, 1986).

Para o liderado que possui um nível de maturida-
de entre moderado e alto, isto é, possui capacidade 
para executar uma tarefa, porém, não possui disposi-
ção para execução da tarefa ou interesse em assumir 
a responsabilidade por ela, o líder deve lançar mão 
de um estilo de liderança denominado “Comparti-
lhar”, concentrando esforços em seu comportamen-
to de relacionamento, visto que um comportamento 
voltado para tarefas e orientação, neste caso, faz-se 
desnecessário. Por fim, para um liderado que possui 
tanto as habilidades necessárias quanto o comprome-
timento para executar uma tarefa, apresentando uma 
maturidade alta, cabe ao líder, para potencializar os 
resultados, oferecer um estilo de liderança denomina-
do “Delegar”, oferecendo maior liberdade de atuação 
a seu seguidor (HERSEY; BLANCHARD, 1986).

3 mÉTODO E TÉCNICA DA PEsQuIsA

Conforme os objetivos deste trabalho, esta é uma 
pesquisa de análise quantitativa. Para tanto, adotou-
-se um tipo de pesquisa de caráter exploratório, visto 
ter por objetivo “[...] proporcionar maior familiaridade 
com o problema com vistas a torna-lo mais explicito 
ou construir hipóteses” (GIL, 1991, p. 25).

A estratégia escolhida foi o estudo de caso. Segun-
do Martins (2006, p. XI): “[...] seu objetivo é o estudo 
de uma unidade social que se analisa profunda e in-
tensamente”. Yin (2005) afirma que esta estratégia de 
pesquisa possibilita a preservação das características 
dos acontecimentos nos processos administrativos e 
organizacionais nas empresas. Já de sua obra anterior, 
publicada em 2003, pode-se extrair um complemento 
a este conceito: “[...] o estudo de caso como estratégia 
de pesquisa compreende um método que compreen-
de tudo - com a lógica de planejamento incorporando 
abordagens específicas à coleta de dados e à análise 

de dados” (YIN, 2003). 
Segundo Olkoski et al. (2009), um estudo de caso 

é útil quando se pretende preservar as características 
originais de um acontecimento com o levantamento 
de dados para análise e descrição dos fatos observa-
dos. E, para Freitas, Melo e Caldas (2009), um estudo 
de caso possibilita estudar um fenômeno em profun-
didade, escolhendo casos particulares, sem alterar as 
características significativas dos eventos em seu cur-
so normal.

Poderíamos citar ao menos uma limitação para 
este trabalho, pelo fato de se tratar de um estudo de 
caso, sua análise fica limitada ao contexto de uma 
única empresa do setor de serviços do Recife, o que 
não permite generalizações. Assim, surge a necessi-
dade de novos estudos, os quais repliquem esta pes-
quisa para que seja oferecido uma análise mais abran-
gente sobre o fenômeno da liderança à luz da teoria 
situacional.

Optou-se por utilizar a técnica de coleta de dados 
mais adequada, viável e suficientemente capaz de 
atingir os objetivos específicos desta pesquisa, a téc-
nica denominada questionário, com posterior análise 
através da estatística descritiva, sobre a qual discuti-
remos a seguir. 

Segundo Paiva, Leão e Mello (2011), independente 
da técnica utilizada, o importante é que ela esteja pro-
fundamente alicerçada nas teorias já existentes, assim 
como se faz necessário haver um protocolo da pesqui-
sa proposta, conferindo-lhe maior validade e confia-
bilidade, ou seja, tanto a certeza de que os métodos 
utilizados são capazes de oferecer uma consecução fi-
dedigna do que é proposto quanto ao fato de que pes-
quisas futuras realizadas com os mesmos parâmetros 
apresentarão resultados muito semelhantes.

A respeito dos instrumentos de coleta de dados e 
evidências, conforme já exposto, lançou-se mão do 
uso de questionário, por se tratar de uma lista orde-
nada de perguntas dirigidas aos respondentes, pois, o 
uso do questionário possui um enfoque bem utilizado 
nas investigações sociais (MARTINS, 2006). 

O questionário escolhido, o LASI (Leader Adapta-
bility and Style Inventory), desenvolvidos por Hersey 
e Blanchard foi aplicado aos liderados de cada líder 
e ao superior dos líderes, pois havia o interesse em 
obter a opinião de dois pontos de vista a respeito do 
estilo de liderança do líder. 

Os formulários entregues ao superior dos líderes 
poderiam ser devolvidos após oito dias do recebi-
mento, enquanto o formulário que os liderados de-
veriam responder foi entregue durante uma reunião, 
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numa sala fechada, e deveriam ser respondidos in-
dividual e imediatamente, sem a presença do res-
pectivo líder da equipe (e de forma anônima, para 
garantir que nenhum líder tivesse acesso a opinião 
individual do liderado). Cabe informar que 03 (três) 
integrantes, todos liderados, não responderam ao 
questionário, conforme será evidenciado na seção 
sobre os resultados.

O questionário denominado LASI (Leader Adap-
tability and Style Inventory) ou LEAD (Levanta-
mento de Adaptabilidade e Estilo do Líder) foi de-
senvolvido por Hersey e Blanchard e publicado na 
revista Training and Development Journal em 1974. 
No Brasil, este questionário foi validado e utilizado 
por Schneider (2005, p. 109) e, posteriormente, utili-
zado também por Oliveira (2009). Este questionário 
apresenta doze situações distintas em que o respon-
dente assinala, dentre as quatro alternativas ofereci-
das, a opção que mais se aproxima da ação do líder 
da equipe. O instrumento é útil para mapeamento e 
classificação do estilo de liderança do líder, segundo 
a opinião dos liderados e de todos que estão sob a 
influência do líder. Neste trabalho foi coletada a opi-
nião dos liderados e do superior deste líder. 

Para potencializar os resultados deste instru-
mento foi efetuado previamente um pré-teste com 
alguns respondentes equivalentes à população a 
ser pesquisada (estes funcionários fazem parte do 
departamento de modernização e de instalação de 
elevadores). Este grupo era formado por dois lide-
rados e um superior do líder. Com esta precaução, 
pretendeu-se dirimir quaisquer dúvidas, ajustar 
possíveis falhas não identificadas anteriormente 
ou textos utilizados, ou seja, aperfeiçoar o instru-
mento a ser utilizado conforme recomendação de 
Martins (2006).

Visto ser o questionário o instrumento de coleta de 
dados, utilizamos a estatística descritiva, com o uso 
do software Excel, como método de análise deste tra-
balho. A estatística descritiva é uma forma de analisar 
dados, descrevê-los e/ou resumi-los, sem, no entanto, 
extrapolar suas informações, contendo-se aos dados 
coletados (DIEHL; SOUZA; DOMINGOS, 2007). 
Diferente da análise confirmatória ou da abordagem 
da inferência estatística, que busca, a partir de uma 
amostra, generalizar para toda a população da qual é 
pertencente esta amostra.

Para descrever estes dados coletados junto à equi-
pe de assistência técnica da organização utilizamos 
algumas das formas mais tradicionais: quadros e ta-
belas. Através das quais foi possível apresentar uma 
visão do comportamento das variáveis do estudo, 
com a apresentação das médias e distribuição de fre-
quência das respostas das equipes. 

Na próxima seção, “Resultados”, serão tratados os 
dados coletados e efetuadas as análises através da es-
tatística descritiva.

  4 REsuLTADOs

Conforme descrito na seção anterior, iremos pro-
ceder com uma análise dos dados coletados por ques-
tionário através da estatística descritiva. 

A população desta pesquisa, conforme especifica-
do na seção “Método”, está alocada no departamen-
to de assistência técnica de uma empresa do setor de 
serviços no Recife - PE. É composta pelo coordena-
dor do departamento e 04 equipes (Equipes A, B, C 
e D). Todos os liderados são oficiais de manutenção 
técnica em elevadores e escadas rolantes. A atividade 
principal desta equipe consiste em ajuste, limpeza, lu-
brificação e regulagem dos componentes que formam 
estes equipamentos. 

A função principal dos membros da equipe é a ma-
nutenção, cuja periodicidade é mensal. Ou seja, men-
salmente os liderados destas equipes se dirigem a um 
conjunto de edifícios, de residências e de comércios 
no intuito de realizar a manutenção dos seus equipa-
mentos. Desta forma, além de oferecer maior segu-
rança aos usuários dos elevadores e escadas rolantes, 
o edifício cumpre através da empresa contratada os 
requisitos da Norma NBR 16.083:2012, a qual espe-
cifica os elementos necessários para a preparação das 
instruções de operações de manutenção dos equipa-
mentos (ABNT, 2012).

A Equipe “A” é formada por 06 (seis) liderados e 
seu líder. Abaixo, seguem as tabelas com a tabulação 
dos dados colhidos acerca da Equipe “A” referente 
ao estilo de liderança percebido tanto pelos lidera-
dos quanto pelo superior do líder (cabe ressaltar que 
um dos seis liderados desta equipe não respondeu ao 
questionário, o que pode ter afetado o resultado final 
da análise desta equipe). 
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Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Liderado 01 C C D D B D C C B D C D

Liderado 02 A A A A B D A C C D A A

Liderado 03 A C D B D A C C D D A D

Liderado 04 C C A D C A B C C A B D

Liderado 05 C C A B B D C C C B C A

Resposta predominante C C A D B D C C C D A D

Estilo de liderança Correspondente E2 E3 E2 E2 E2 E2 E2 E1 E1 E2 E1 E3

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Superior do Líder A C A C A A B B B D B D

Estilo de Liderança Correspondente E1 E3 E2 E4 E4 E3 E3 E2 E2 E2 E3 E3

tabEla 01 - RESPOSTAS DOS LIDERADOS DA EqUIPE A AO qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

tabEla 03 – RESPOSTAS DO SUPERIOR DO LíDER DA EqUIPE A AO qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 0
COMPARTILHAR E3 2
PERSUADIR E2 7
DETERMINAR  E1 3

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 2
COMPARTILHAR E3 5
PERSUADIR E2 4
DETERMINAR  E1 1

tabEla 2: PROCEDêNCIA GEOGRáFICA DOS ARTIGOS 

tabEla 04 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE A DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

Através da tabela 02 é possível identificar que, se-
gundo os liderados da Equipe “A”, o estilo de lideran-
ça predominante (ou primário) do líder da equipe é 
E2, “Persuadir”. E seu estilo de apoio (ou secundário) 
é o E1, “Determinar”. 

Estes estilos de liderança com perfil E1-E2 
são geralmente mais eficazes na condução de 

equipes com níveis de maturidade entre baixo e 
moderado. Este é um estilo com grande probabi-
lidade de gerar bons resultados em situações em 
que o líder da equipe precisa trabalhar sob for-
te pressão ou em situações caóticas, com baixa 
disponibilidade de recursos, por exemplo (HER-
SEY; BLANCHARD, 1986). 

Analisando a tabela 04, é possível identificar que, 
segundo o superior do líder da Equipe “A”, o estilo 
de liderança predominante (ou primário) do líder da 

equipe é E3, “Compartilhar”. E seu estilo de apoio 
(ou secundário) é o E2, “Persuadir”, em contraponto 
ao estilo identificado pelos liderados da equipe estilo 
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primário E2, “Persuadir”, e estilo secundário de lide-
rança E1, “Determinar”.

Quanto a Equipe “B”, além do líder, ela é formada 
por mais 06 (seis) pessoas. E para uma análise mais 

minuciosa sobre este tema, abaixo seguem as tabelas 
com a tabulação dos dados colhidos referente ao esti-
lo de liderança percebido tanto pelos liderados quanto 
pelo superior do líder. 

Fonte: Próprio autor.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Liderado 01 C A B B A D D C B D B A

Liderado 02 D A B D D C B A A A D B

Liderado 03 B C B A B D D C B C B D

Liderado 04 C A B B B C A A B D D B

Liderado 05 B C D D A B A D B D C D

Liderado 06 B A B C B A D D A B B C

Resposta B A B B/D B D/C D C/D/A B D B D/B

Estilo de liderança Correspondente E3 E2 E4 E1/E2 E2 E2/E4 E4 E1/E3/E4 E2 E2 E3 E3/E4

tabEla 05 - RESPOSTAS DOS LIDERADOS DA EqUIPE B AO qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 3,3
COMPARTILHAR E3 2,8
PERSUADIR E2 5,0
DETERMINAR  E1 0,8

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 3
COMPARTILHAR E3 7
PERSUADIR E2 1
DETERMINAR  E1 1

tabEla 06 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE B DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

tabEla 08 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE B DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Superior do Líder B B C A D A B A D C B D

Estilo de Liderança Correspondente E3 E4 E1 E3 E3 E3 E2 E4 E3 E4 E3 E3

tabEla 07 - RESPOSTAS DO SUPERIOR DO LíDER DA EqUIPE B AO qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

A Equipe “C” é formada por 08 (oito) seguidores 
e seu líder. Para uma análise mais minuciosa sobre 
este tema, abaixo seguem as tabelas com a tabulação 
dos dados colhidos acerca da Equipe “C” referente 
ao estilo de liderança percebido tanto pelos liderados 
quanto pelo superior do líder. 

Através da tabela 10 é possível identificar que, se-
gundo os liderados da Equipe “C”, o estilo de lide-
rança primário do líder da equipe é “Persuadir”, E2. 
E seu estilo secundário é “Compartilhar”, E3. Este 
resultado demonstra um perfil de liderança que geral-
mente apresenta positivo desempenho com equipes de 
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Fonte: Próprio autor.

tabEla 09 - RESPOSTAS DOS LIDERADOS DA EqUIPE C AO qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 0,5
COMPARTILHAR E3 3,5
PERSUADIR E2 8
DETERMINAR  E1 0

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 3
COMPARTILHAR E3 6
PERSUADIR E2 2
DETERMINAR  E1 1

tabEla 10 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE C DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

tabEla 12 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE C DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Superior do líder A B A C D A B D D C B A

Estilo de Liderança Correspondente E1 E4 E2 E4 E3 E3 E3 E3 E3 E4 E3 E2

tabEla 11 - RESPOSTAS DO SUPERIOR DO LíDER DA EqUIPE C AO qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

maturidade média (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 
312), “[...] mas têm dificuldade para resolver problemas 
disciplinares e tratar com grupos de trabalho imaturos 
(M1), bem como “Delegar” a pessoas competentes a 

fim de maximizar seu desenvolvimento”. Porém, cabe 
ressaltar que dois dos oito liderados desta equipe não 
responderam ao questionário, o que pode ter afetado o 
resultado final da análise desta equipe.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Liderado 01 B A A A B A B B D A C D

Liderado 02 C C A D B A C C D C A A

Liderado 03 B C A A B A C B B D C C

Liderado 04 C A D D B B C C C D C D

Liderado 05 C D B C B C D B A D D B

Liderado 06 B A D B D A C A D A B B

Resposta B/C A A D/A B A C B D D C B/D

Estilo de liderança Correspondente E3/E2 E2 E2 E2/E/3 E2 E3 E2 E2 E3 E2 E2 E4/E3

Analisando a tabela 12 é possível identificar que, 
segundo o superior do líder da Equipe “C”, o estilo 
de liderança predominante (ou primário) do líder da 
equipe é “Compartilhar”, E3. E seu estilo de apoio (ou 

secundário) é “Delegar”, E4. O que contrasta com o 
estilo de liderança identificado pelos liderados da equi-
pe “Persuadir”, como estilo primário e, apenas como 
secundário, o estilo de liderança, “Compartilhar”.
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A Equipe “D” é formada pelo líder e mais 06 
(seis) pessoas. Abaixo seguem as tabelas com a ta-
bulação dos dados colhidos referente ao estilo de li-
derança percebido tanto pelos liderados quanto pelo 
superior do líder. 

Através da tabela 14 é possível identificar que, se-
gundo os liderados da Equipe “D”, o estilo de lide-
rança predominante do líder da equipe é “Persuadir”, 

E2. E seu estilo de apoio é “Compartilhar”, E3. Este 
resultado aponta um perfil de liderança que geral-
mente apresenta bom desempenho com equipes de 
maturidade média. Contudo, possui dificuldade tan-
to para resolver problemas disciplinares em equipe 
com baixo nível de maturidade quanto para “Dele-
gar” equipes que apresentam alto nível de maturidade 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986).

Fonte: Próprio autor.

tabEla 13 - RESPOSTAS DOS LIDERADOS DA EqUIPE D AO qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Liderado 01 B C A A B A B C B B A A

Liderado 02 B C D A C B C C B B C D

Liderado 03 B A A B B B C D D C C A

Liderado 04 B A D A B D B C C A A D

Liderado 05 B D B D D B B D A A D A

Liderado 06 A A B D B B C C B D C D

Resposta B A A/D/B A B B B/C C B A/B C A/D

Estilo de liderança Correspondente E3 E2 E2/E3/E4 E3 E2 E1 E3/E2 E1 E2 E3/E1 E2 E2/E3

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 0,3
COMPARTILHAR E3 3,8
PERSUADIR E2 5,3
DETERMINAR  E1 2,5

              Estilos dE lidErança
DELEGAR E4 0
COMPARTILHAR E3 1
PERSUADIR E2 2
DETERMINAR  E1 9

tabEla 14 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE D DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-SUBORDINADOS

tabEla 16 – ESTILO DE LIDERANçA DO LíDER DA EqUIPE D DE ACORDO COM O qUESTIONáRIO LEAD-OUTROS

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

rEsPondEntE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Superior do líder A A C B C A A B C B A C

Estilo de liderança Correspondente E1 E2 E1 E1 E1 E3 E1 E2 E1 E1 E1 E1

tabEla 15 - rEsPostas do suPErior do lídEr da EQuiPE d ao QuEstionário lEad-outros

Analisando a tabela 16 é possível identificar que, 
segundo o superior do líder da Equipe “D”, o estilo de 
liderança predominante (ou primário) do líder é “De-

terminar”, E1. E seu estilo de apoio (ou secundário) 
é o “Persuadir”, E2. Diferente do estilo primário de 
liderança identificado pelos liderados da equipe, E2, 
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Equipes Estilo de liderança predominante
Equipe A Persuadir (E2)

Equipe B Persuadir (E2)

Equipe C Persuadir (E2)

Equipe D Persuadir (E2)

Equipes Estilo de liderança predominante
Equipe A Compartilhar (E3)

Equipe B Compartilhar (E3)

Equipe C Compartilhar (E3)

Equipe D Determinar (E1)

Quadro 01 - ESTILO DE LIDERANçA PREDOMINANTE DO LíDER DE ACORDO COM OS LIDERADOS

Quadro 02 - ESTILO DE LIDERANçA PREDOMINANTE DO LíDER DE ACORDO COM O SUPERIOR DOS LíDERES

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

“Persuadir” e E3, “Compartilhar”.
Agora que uma análise acerca de cada equipe já 

foi realizada, será apresentada uma análise com-
parativa entre equipes. Através da análise dos re-
sultados a partir do LASI-Subordinado, conforme 
quadro 01, é possível identificar que todos os lí-
deres do departamento de manutenção da empre-

sa em estudo possuem o mesmo estilo primário, 
ou predominante, de liderança, “Persuadir” (E2). 
Contudo, este mesmo consenso não existe quanto 
ao estilo secundário. Este estilo de apoio de lide-
rança está distribuído da seguinte forma: “Deter-
minar” (E1), um líder; “Compartilhar” (E3), dois 
líderes; e “Delegar” (E4), um líder. 

Quando analisamos o resultado do LASI-Outros, 
respondido pelo superior dos líderes da organiza-
ção, conforme quadro 02, notamos que há uma cla-
ra diferença entre a percepção dos subordinados e 
do superior do líder acerca do seu comportamento 
de liderança pois, para o superior dos líderes, três 

dos quatro líderes possuem o estilo predominante 
de liderança “Compartilhar” (E3). Já o quarto líder, 
Equipe “D”, possui o estilo de liderança com grande 
ênfase em comportamento de tarefa e baixa ênfase 
em comportamento de relacionamento, estilo “De-
terminar” (E1).

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Muito se pode aprender por meio de uma pesquisa 
como esta. Com a análise dos resultados apresentados 
podemos afirmar que, segundo a perspectiva da Teo-
ria Situacional, nesta organização específica, o estilo 
de liderança predominante de todos os quatro líderes, 
de acordo com a opinião dos liderados é classificado 
como “Persuadir”. Já na opinião do superior destes 
mesmos líderes, diferentemente da percepção dos li-
derados, três dos quatro líderes possuem o estilo de 
liderança predominante denominado “Compartilhar” 
e um deles, o líder da equipe D, possui o estilo de 

liderança primário denominado “Determinar”.
E como sugestão para trabalhos ulteriores, seria 

interessante replicar esta pesquisa em outras organi-
zações do setor. Inclusive de forma a acompanhar ao 
longo do tempo o desenvolvimento da liderança e dos 
liderados, de acordo com a Teoria do Ciclo de Vida 
da Liderança (HERSEY e BLANCHARD, 1974), no 
intuito de elevar o conhecimento sobre este fenôme-
no. Estes novos estudos também poderiam auxiliar a 
identificar se o estilo de liderança unânime dentre os 
líderes pesquisados (do ponto de vista dos liderados), 
“Persuadir”, também é praticado pelos líderes das de-
mais organizações do setor. 
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resUmo
Este estudo analisa o desempenho a partir da relação risco versus retorno, das empresas que congregam os setores industriais e bancário da 
BM&FBOVESPA, tendo como base as ações ordinárias. O objetivo é verificar se a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa permite 
o melhor desempenho frente às empresas que não adotam. A diferenciação desta pesquisa em relação ao mainstream consolidado é a avaliação 
estratificada das empresas em função do setor que elas atuam. A proposta metodológica tem caráter descritivo e abordagem quantitativa utilizada no 
processo de tratamento e análise dos resultados. Empregou-se as medidas de desempenho largamente utilizadas no mercado (Retorno, Risco, Traking 
Risk, Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Information Ratio). O período que compreendeu a análise foi de 2009 a 2014, a partir das cotações diárias 
das ações de 72 empresas, sendo 14 do setor bancário e 58 do setor industrial. Os resultados apontam que ambos os setores o risco individual das 
empresas é menor para aquelas que estão nos níveis mais elevados de governança corporativa.

Palavras-chaves: Governança Corporativa. Setor Bancário. Setor Industrial. Desempenho.

aBstract
This study analyzes the performance from the risk versus return, companies that bring together the industrial and banking sectors of the BM&FBOVESPA, 
based on the controls shares. The aim is to verify if the adoption of differentiated corporate governance practices allows the best performance against 
the companies that do not adopt. The differentiation of research in relation to the consolidated mainstream is the evaluation of stratified industry 
function in companies that they act. The methodology is descriptive and quantitative approach used in the treatment process and analyze the results. 
The performance measures was employed widely used in the market (Return, Risk, Traking Risk, Sharpe Index, Treynor Index and Information Ratio). The 
period included analysis was from 2009 to 2014, from the daily prices of the shares of 72 companies, 14 of the banking sector and the industrial sector 
58. The results show that both sectors the individual risk of the companies is lower for those who are at the highest levels of corporate governance.

Key Words: Corporate Governance. Banking Sector. Industrial Sector Performance
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1 INTRODuÇÃO

A Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BM&FBOVESPA) criou os níveis diferenciados de 
Governança Corporativa: nível 1, nível 2 e o Novo 
Mercado, com o objetivo de distinguir as empresas 
que optam por assumir padrões elevados de compro-
misso com os acionistas e demais grupos de interes-
se (CLEMENTE et al., 2014). A expectativa é que a 
empresa, ao aderir a qualquer um desses níveis dife-
renciados, obtenha uma melhor imagem e reputação 
junto aos investidores, grupos de interesse e a socie-
dade como um todo, alcançando desta forma uma po-
sição de destaque no mercado de capitais (CORREIA; 
AMARAL; LOUVET, 2011).

Segundo Clemente et al. (2014) e Oliveira (2006), 
uma empresa ao aderir a um nível de GC busca gerar 
uma maior transparência nas informações prestadas 
aos seus acionistas, com vistas a aumentar a liquidez 
e valorização do preço das ações.

Pesquisas têm sido empreendidas no interesse de 
identificar o desempenho dos ativos mobiliários das 
empresas classificadas no N1, N2 e NM, apontam-se, 
como exemplos: Clemente et al. (2014), Peixoto, Ama-
ral e Correia (2014), Silveira, Barros e Famá (2003), 
Silva e Leal (2005), Rogers, Ribeiro e Sousa (2005), 
Vieira e Mendes (2006) e Oliveira e Santos (2011).

Nesta conjunta, a própria BM&FBOVESPA criou 
três índices que compreendem empresas com diferen-
tes níveis de governança (Índice de Governança Cor-
porativa; Índice de Governança Corporativa Trade; e 
Índice de Governança Corporativa com Tag Along) no 
interesse de aumentar a visibilidade e conhecimento 
desses ativos.

Os resultados das pesquisas não confirmam que a 
adesão às boas práticas de governança corporativa, 
garantem de fato, uma menor volatilidade dos ati-
vos financeiros ou mesmo uma maior rentabilidade. 
Essa situação é retratada por Oliveira e Santos (2011) 
como um processo de “aprendizado” dos agentes que 
atuam no mercado com essa nova forma de gestão 
empresarial.

No entanto, restrições apontadas nos estudos as-
sinalam que é possível a presença de diferenças nas 
exigências de governança entre os setores (VIEIRA; 
MENDES, 2006; OLIVEIRA; SANTOS, 2011), pos-
sivelmente, em função da maior interpendência com 
diferentes stakeholders (KOUWENBERG; PHUN-
NARUNGSI, 2013).

Assim, é possível que exista diferenças de ‘apren-
dizado’ entre os setores na forma como se relacionam 

com os diferentes públicos de interesse e estas assi-
metrias podem influenciar as decisões dos investido-
res na composição das suas carteiras diante das alte-
rações nas dinâmicas de mercado (FUENZALIDA et 
al., 2013; GUPTA; KRISHNAMURTI; TOURANI-
-RAD, 2013). Por outro lado, setores com maior re-
gulamentação e com maior exigência de transparência 
podem ‘padronizar’ a forma como as empresas se re-
lacionam com os stakeholders, tornando obrigatória 
as maiores práticas de Governança Corporativa o que 
não seria suficiente ou significativo para explicar o 
desempenho das ações. 

Diante disso, a questão que motivou essa pesquisa 
foi: existem diferenças de desempenho nas ações das 
empresas com governança corporativa entre os seto-
res industrial e bancário no Brasil? 

Nessa esteira, o objetivo é analisar o desempenho 
das ações de empresas com governança corporativa 
dos setores industriais agregado e do setor bancário, 
comparando as empresas nos diferentes segmentos de 
governança da BM&FBOVESPA.

As indústrias de manufatura e bancária são duas 
atividades econômicas de natureza distinta, com dinâ-
micas próprias de concorrência e com sistemas de re-
gulação diferentes, além de serem dois dos principais 
setores agregados da BM&FBOVESPA, o que permi-
te uma amostra mais representativa para o interesse 
desse estudo e, igualmente, diferencia o escopo dessa 
pesquisa daquelas apontadas no contexto deste estudo 
para a realidade brasileira.

    2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

A base teórica do artigo aborda os eixos centrais da 
governança corporativa e da avaliação de desempe-
nho de ativos financeiros, em especial as métricas que 
envolvem: i) Retorno, ii) Risco e iii) Retorno ajustado 
ao Risco (AEBI; SABATO; SCHMID, 2012; DUTT; 
HUMPHERY-JENNER, 2013; GUPTA; KRISHNA-
MURTI; TOURANI-RAD, 2013).

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA (GC)

Segundo Bernardino, Peixoto e Ferreira (2014) e 
Robertson, Diyab e Al-Kahtani (2013), os trabalhos 
acadêmicos produzidos na área de GC têm se pre-
ocupado em entender e discutir as relações entre as 
organizações e a sociedade, dando maior atenção à 
responsabilidade social corporativa. As dificuldades 
conceituais e metodológicas em apontar as respon-
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sabilidades e as ações da organização abriram espaço 
para novas reformulações teóricas. Como consequên-
cia, o foco preliminar da governança tem sido a análise 
dos objetivos das companhias, tendo em vista suas in-
terfaces com as demandas e os direitos de outros cons-
tituintes organizacionais, definidos como stakeholders 
(KOUWENBERG; PHUNNARUNGSI, 2013).

2.1.1 GRuPOs DE INTEREssEs 
ORGANIZACIONAIs

Nas atuais economias de mercado, as empresas 
são predominantemente constituídas por pessoas que 
participam ativamente da gestão da companhia, e de 
pessoas que apenas investem e buscam o máximo re-
torno total de seus investimentos (PEIXOTO; AMA-
RAL; CORREIRA, 2014). Esse máximo retorno total 
de investimentos é o prêmio esperado pelos riscos en-
volvidos na geração de lucros pela companhia, algo 
que nem sempre é dado como certo e previsível. Se 
em alguma hipótese esse prêmio é negado à pessoa 
que assumiu tais riscos, não somente esta, mas outras 
pessoas dificilmente estarão dispostas a canalizar seus 
recursos para a finalidade apresentada pela organiza-
ção o que comprometeria a continuidade da entidade 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2009).

Ao estudar os stakeholders, é importante consi-
derar a organização como pertencente a um sistema 
aberto, com múltiplas relações de influência, uma vez 
que as organizações não são autossuficientes, ficando 
as mesmas condicionadas às demandas do ambiente 
para fornecer recursos necessários e absorver outros. 
Essas influências vão atuar direta ou indiretamente na 
escolha da estratégia a ser implementada pela organi-
zação (ANDRADE; ROSSETTI, 2009).

Sendo assim, os stakeholders podem ser identificados 
como acionistas, credores, gerentes, empregados, consu-
midores, fornecedores, governo, comunidade local, orga-
nizações não governamentais e o público em geral.

As ações dos stakeholders provocam modificações 
no ambiente externo, restringindo a ação da organi-
zação. Esta por sua vez, deverá adaptar-se ao novo 
ambiente externo, buscando maximizar as situações 
favoráveis ou minimizar as situações desfavoráveis 
(BORENSTEIN, 1999).

2.1.2 QuEsTÕEs CENTRAIs DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os modelos de governança corporativa existentes 

gravitam em torno de dois conjuntos de questões-
-chave: os conflitos associados aos custos de agência 
e os direitos assimétricos dos acionistas (ANDRADE 
e ROSSETTI, 2009; KOUWENBERG e PHUNNA-
RUNGSI, 2013). 

Os conflitos e os custos de agência são derivações 
diretas de uma das características do atual mundo 
corporativo: a dispersão do capital de controle (COR-
REIA; AMARAL; LOUVET, 2011; ROBERTSON; 
DIYAB; AL-KAHTANI, 2013). 

A dispersão e pulverização da estrutura de proprie-
dade, por sua vez, implicam na necessidade de capital 
humano especializado em gerenciamento, ou seja, en-
quanto a propriedade continua com os proprietários, o 
controle passa aos gestores, surgindo à separação en-
tre propriedade e gestão (CLEMENTE et al., 2014). 

Em decorrência desta separação entre propriedade 
e controle, surge o relacionamento de agência, que é 
o relacionamento entre proprietários e gestores. Se-
gundo Jensen e Meckling (1976), o relacionamento 
de agência celebra-se através de um contrato no qual 
uma ou mais pessoas nomeiam outras (agentes) para 
desempenhar decisões em seus nomes. O conflito de 
agência ocorre quando este agente (gestor), agindo 
em nome do principal (acionistas), toma decisões 
que divergem dos interesses destes proprietários. Isto 
ocorre porque em muitas situações o agente não es-
taria atuando em defesa dos direitos dos acionistas 
e trabalhando pela maximização de sua riqueza, ou 
seja, muitas vezes os agentes maximizam sua utili-
dade pessoal, deixando de lado os interesses dos pro-
prietários.     

Para Jensen e Smith Jr. (1984) os custos de agência 
são decorrentes da soma de alguns fatores: custos de 
estruturação de contratos; gastos de monitoramento 
do comportamento dos agentes (realizado pelos prin-
cipais); gastos realizados pelo agente para mostrar ao 
principal que ele está defendendo seus interesses; e 
perdas residuais, que surgem da redução da riqueza 
do principal por desalinhamento dos interesses e de-
cisões do agente em relação ao principal. Isto é, os 
custos de agência surgem tanto das perdas causadas 
pelas decisões que não maximizam a riqueza dos pro-
prietários, como também da tentativa de alinhar os 
interesses de acionistas e gestores.  

A concentração de capital em poucos grandes 
acionistas gera a possibilidade de expropriação da ri-
queza dos acionistas minoritários, surgindo assim um 
novo conflito de agência. Neste sentido, pode-se rela-
cionar a governança corporativa como um conjunto 
de mecanismos e de procedimentos, que têm como 
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objetivos principais garantir os direitos dos acionistas 
diante dos possíveis abusos dos gestores e também 
proteger os acionistas minoritários frente aos interes-
ses individuais dos majoritários (IBGC, 2013). 

Assim, a governança corporativa pode ser consi-
derada como uma série de medidas a serem tomadas 
que dizem respeito, principalmente à transparência, 
ética, responsabilidade pelos resultados, prestação de 
contas e direitos iguais entre acionistas. 

2.1.3 NÍVEIs DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

A partir do aprimoramento das práticas de gover-
nanças foram criados níveis de governança corporati-
va a fim de classificar as empresas de acordo com as 
especificações de cada nível, que são: Novo Mercado, 
Nível 1 e Nível 2.

Criado em dezembro de 2000, os níveis diferencia-
dos de governança corporativa, Novo Mercado, Nível 
1 e Nível 2, trazem como prioridades os compromis-
sos de governança corporativa que as empresas re-
gistradas devem assumir, em adição aos já existentes 
na legislação atual. Tais compromissos referem-se á 
prestação de informações que facilitem o acompanha-
mento e a fiscalização dos atos da administração e dos 
gestores da companhia; deve também adotar regras 
societárias que garantam direitos a todos os acionis-
tas, independente de sua condição, seja ela de contro-
lador ou investidor (BM&FBOVESPA, 2014).

A adoção de tais práticas faz com que se diminu-
am os riscos e as incertezas na hora de se decidir so-
bre qual empresa investir, isso porquê, uma vez que 
a empresa divulga informações de maior qualidade e 
confiabilidade ocorre um aumento da confiança por 
parte dos investidores dispostos a adquirir ações da 
companhia. Existindo maior transparência e contro-
le para com os acionistas dispostos a investir haverá 
maior procura pelas ações da companhia, o que con-
sequentemente resultará em um aumento do valor das 
ações (FUENZALIDA et al., 2013; GUPTA; KRISH-
NAMURTI; TOURANI-RAD, 2013).

2.2 DESEMPENHO DE ATIVOS 
FINANCEIROS

O preço de um ativo no mercado de capitais ex-
pressa as expectativas de todos os stakeholders da-
quela instituição subjacente a partir das informações 
disponíveis no mercado (RELLY; NORTON, 2008).

As variações no preço dos ativos constituem-se 
um elemento central na avaliação do desempenho, 
pois demonstram o retorno e o risco do investimento 
que, em última instância, são as características cen-
trais que determinam os investimentos (DAMODA-
RAN, 2007).

2.2.1 RETORNO

O retorno médio é alcançado a partir da média arit-
mética simples do retorno diário de cada ação, defini-
da conforme Fórmulas (01) e (02).

( 1 ) ri,t =

(2)  

Pi,t – Pi,t-1

Pi,t 

1
n

1
n (r1... + rn)x = xi

O retorno absoluto que representa a diferença en-
tre o valor futuro (FV) e o valor presente (PV) da 
ação é definido conforme Fórmula (03).

(03)  FV – PV = R   

Carvalho (2002) encontrou evidências empíricas 
positivas da diminuição a exposição a fatores ma-
croeconômicos para as empresas que migraram para 
os níveis de governança da BM&FBOVESPA, com 
impacto sobre a valorização das ações, aumento do 
volume de negociação, aumento da liquidez e redu-
ção da sensibilidade do preço das ações a fatores ma-
croeconômicos.

Aguiar, Corrar e Batistella (2004) realizaram 
comparações entre ações de empresas antes e após 
aderirem ao índice de governança Nível 1 e, chega-
ram a conclusão de que as empresas não apresenta-
ram mudanças positivas significativas, não ocorren-
do um aumento relevante na quantidade de ações 
negociadas. De modo semelhante, Fuenzalida et al. 
(2013) não encontraram evidências consistentes que 
apontem para uma relação positiva e significativa 
para boas práticas de GC e desempenho para empre-
sas Peruanas.

Vieira e Mendes (2006) buscaram verificar se as 
empresas que aderiam aos índices de governança 
apresentam um retorno superior as que não aderiram. 
O resultado encontrado pelos autores demonstra que 
a superioridade em relação a outros índices é pratica-
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mente insignificante.
Por outro lado, Rogers, Ribeiro e Sousa (2005) 

encontraram alta correlação entre os índices, porém, 
com o IGC assumindo um desempenho superior aos 
demais.

Outra medida de retorno relevante para mensu-
rar o desempenho da empresa com base na relação 
dos proventos por ações finais, com o preço inicial 
das ações é o Dividend Yield. De acordo com Novis 
Neto e Saito (2003), é preferível a utilização do divi-
dend yield, tendo em vista que o preço da ação é dado 
pelo mercado, diferentemente do lucro líquido, o qual 
pode sofrer influência devido a diferentes técnicas 
contábeis. O dividend yield pode ser obtido por meio 
da Fórmula 04.

(04) DY = 

Onde DY é o dividend yield, D é o montante de 
dividendos pagos por ação e P_(t-1) é o preço da ação 
no dia anterior a data do anúncio (NOVIS NETO; 
SAITO, 2003). 

Os resultados encontrados por Caixe e Krauter 
(2014) neste índice indicam que empresas dos seg-
mentos N1, N2 e NM são mais valorizadas pelo mer-
cado do que as empresas listadas no segmento tradi-
cional, ou seja, o nível de GC impacta positivamente 
sobre o valor de mercado da organização. 

2.2.2. Risco

O risco de um ativo está relacionado primeiro a 
variância ou o desvio em relação a uma média dos 
possíveis resultados, conforme a Fórmula 05 (DA-
MODARAN, 2007).

(5)  S =

Sharpe (1964) por meio do CAPM (Capital Asset 
Pricing Model) atribuiu que o risco para um investi-
dor seria o risco que este ativo acrescenta à carteira 
de mercado, este risco é definido pelo beta, que capta 
a influência do risco sistemático no comportamento 
do ativo.  

(6) β =

D
Pt–1

Cov (rm,ri)

σ (rm)

n – 1

(ri – r)2

O Tracking Risk é outra técnica utilizada no mer-
cado e tem como objetivo medir o quanto o retorno 
da ação se afasta do índice de referência (IBOVES-
PA), definido conforme Fórmula (07).

(07)  TR = σ[Řp – Řb]

O CAPM busca identificar a taxa de retorno teó-
rica apropriada de um ativo em relação à carteira de 
mercado (LINTNER, 1965; MOSSIN, 1966; SHAR-
PE, 1964), definido conforme a Fórmula (08), onde 
Rf é o retorno do ativo livre de risco (CDI).

(08)  β×−+= ).( fmfi RRRR

Índice de Treynor será usado para medir o retor-
no relativo por unidade de risco assumido pelo Beta, 
conforme Fórmula (09).

(09)  IT =

O Índice de Treynor (IT) é um indicador da rela-
ção risco/retorno, que contempla dois componentes 
de risco: 1) o risco produzido pela variação geral do 
mercado e 2) o risco específico da variação dos ativos 
da carteira (LIMA, 2006). Em outras palavras, o IT 
mede o excesso de retorno conseguido por unidade 
de risco de mercado assumido (TREYNOR, 1965).

O Índice de Sharpe (IS) mensura o retorno em re-
lação ao risco, de forma complementar ao Índice de 
Treynor, pois utiliza o desvio padrão do ativo como 
medida de volatilidade.

(10)  IS =

Para Varga (2001), o IS é uma razão entre risco e re-
torno e, portanto, assume-se que quanto maiores forem 
os seus resultados, melhor posicionado está aquele ativo.

Apesar de o IS ser amplamente aceito como me-
dida da relação risco/retorno, o mesmo não contém 
nenhum tipo de informação sobre a correlação dos 
ativos (VARGA, 2001). Por isso deve ser utilizado de 
forma complementar ao Índice de Treynor.

O índice Information Ratio busca mensurar o 
ganho em relação ao benckmark através do risco de 
deslocamento, definido conforme a Fórmula (11). 

Ri – Rf

βi

Ri – Rf

σi
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σ (rp – rb)(11)  IR =
rPrb

Lameira et al. (2010) analisaram a qualidade da 
governança para companhias abertas brasileiras e 
encontraram evidências de que há relação estatisti-
camente significativas entre maiores níveis de GC, 
menores riscos, maior valor de mercado e melhor de-
sempenho.

3 mETODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos assumidos nes-
sa pesquisa possuem natureza descritiva e aborda-
gem quantitativa. 

Os ativos financeiros utilizados nessa pesquisa fo-
ram às ações Ordinárias (ONs) das empresas listadas 
nos setores industriais e bancário. Não foi possível 
realizar maior estratificação nas indústrias em fun-
ção da quantidade de empresas listadas no mercado 
de capitais em cada nível de manufatura.

Assim, para a realização desta pesquisa foram co-
letadas informações sobre os valores diários de fe-
chamento das ações ordinárias dos 14 principais ban-
cos presentes na BM&FBOVESPA e das 58 empresas 
classificadas no setor industrial, além do valor diário 
de fechamento do índice IBOVESPA que representa 
a carteira de mercado.

O interesse nestes dois segmentos deve-se a con-
veniência dos dados na ocasião da pesquisa que apre-
sentavam empresas classificadas em todos os níveis 
do mesmo setor. Além disso, considerou-se a oportu-
nidade de trabalhar com setores de natureza distinta 
(serviço financeiro e indústria) e com sistema de re-
gulação distinto.

Os dados financeiros dos ativos foram coletados 
junto ao Sistema Economática®, em seguida foram 
exportados para planilhas eletrônicas do Microsoft 
Excel® onde os resultados foram alcançados por 
meio do cálculo dos indicadores de desempenho dis-
cutidos na fundamentação teórica.

As características dos dados financeiros coletados 
são as seguintes:
a) Valores diários de fechamento dos preços das 

ações de 31 de Dezembro de 2009 a 31 de dezem-
bro de 2014.

b) Taxa média diária dos Certificados de Depósito 
Interbancário (CDI) que foi utilizada como taxa 
livre de risco.

c) Valores diários de fechamento do IBOVESPA de 
31 de Dezembro de 2009 a 31 de Dezembro de 
2014.
Os procedimentos metodológicos assumidos pela 

pesquisa foram:
1. Cálculo da variação diária das ações usando o lo-

garitmo natural da relação preço final sobre o ini-
cial das ações ordinárias de cada banco.

(12)  Δ% = LN

2. Cálculo da variação diária do IBOVESPA e do 
CDI com logaritmo natural.

(13) ∆% = LN

O uso da variação em logaritmo deve-se a pos-
sibilidade de entregar maior normalidade aos dados 
que constituem as séries temporais, sendo esta uma 
premissa importante para o uso dos modelos de de-
sempenho (VARGA, 2001).

Ressalta-se que os resultados alcançados, bem 
como as análises propostas são restritas as empresas 
estudadas, de modo, que a definição dos setores pela 
conveniência dos dados, igualmente, as empresas 
impedem qualquer extrapolação que não considere o 
contexto aqui exposto.

   4 REsuLTADOs E DIsCussÕEs

4.1 SETOR INDUSTRIAL  

Foram identificadas para o período em aná-
lise 58 indústrias com ativos negociados na 
BM&FBOVESPA sendo 16 no segmento tradicional, 
10 no Nível 1, 3 no Nível 2 e 29 no Novo Mercado, 
conforme pode ser encontrado na Tabela 1 com os 
resultados consolidados.

Valor da Ação Fechamento Final
Valor da Ação Fechamento Inicial

Valor do Fechamento Final
Valor do Fechamento Inicial
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tabEla 1: RETORNO DAS INDúSTRIAS LISTADAS NA BM&FBOvESPA

INDúSTRIAS Div Yld Retorno do Período qts Negociadas

Ambev S/A 15,39% 20,25% 7.082.869

Guararapes 10,65% -1,12% 76.333

Haga S/A 0% -20,32% 71.302

IGB S/A 0% -7,11% 159.596

J B Duarte 0% -59,76% 22.051

Kepler Weber 4,02% 18,18% 463.242

Metal Iguacu 1,19% -30,64% 146.130

Minupar 0% -38,14% 88.548

Pet Manguinh 0% 13,61% 855.079

Plascar Part 7,21% -40,67% 207.012

Recrusul 0% -53,50% 64.537

Sid Nacional 101,26% -27,68% 11.072.982

Souza Cruz 29,58% 9,75% 4.531.169

Tectoy 0% -35,58% 52.894

Teka 0% -9,79% 95.128

Unipar 6,60% -20,71% 249.516

média sEgmEnto 10,99% -17,70% -
variação do sEmEnto 25,37% 25,18% 

INDúSTRIAS Div Yld Retorno do Período qts Negociadas

Alpargatas (N1) 17,22% 7,13% 837.769

Bematech (NM) 18,96% 0,21% 236.042

Braskem (N1) 13,54% 0,68% 5.935.249

BRF AS (NM) 4,78% 17,98% 7.416.062

Cia Hering (NM) 26,41% 12,75% 4.875.743

Cosan (NM) 12,25% 0,89% 4.750.139

Duratex (NM) 17,35% -9,63% 4.987.281

Embraer (NM) 6,66% 16,44% 5.484.389

Eternit (NM) 73,92% -2,33% 259.995

Eucatex (N1) 35,83% -11,28% 125.465

Fer Heringer (NM) 0% -18,54% 161.318

Ferbasa (N1) 17,42% -8,74% 189.875

Fibria (NM) 2,15% -8,40% 5.885.228

Forja Taurus (N2) 96,44% -35,00% 168.036

Gerdau (N1) 21,84% -21,64% 610.737

Gerdau Met (N1) 28,99% -25,16% 42.614

Grendene (NM) 27,14% 9,46% 967.667

Hypermarcas (NM) 1,97% -8,69% 9.417.095

Inds Romi (NM) 37,01% -27,73% 94.768

Inepar (N1) 60,57% -52,08% 39.626

Iochp-Maxion (NM) 28,48% -4,33% 1.364.634

indÚstrias listadas no sEgmEnto tradiCional

indÚstrias listadas nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa
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Fonte: elaborada pelos autores

INDúSTRIAS Div Yld Retorno do Período qts Negociadas

JBS (NM) 1,61% -1,44% 8.998.864

Klabin S/A (N2) 11,73% 20,95% 5.043.798

Le Lis Blanc (NM) 7,90% 23,57% 598.403

Lupatech (NM) 0% -65,74% 496.383

M.Diasbranco (NM) 6,86% 12,48% 596.616

Marcopolo (N2) 25,29% 16,52% 42.494

Marfrig (NM) 3,30% -24,84% 5.650.784

Metalfrio (NM) 124,77% -36,56% 38.103

Minerva (NM) 4,61% 5,99% 1.755.180

Paranapanema (NM) 10,96% -22,67% 996.545

Portobello (NM) 7,40% 21,92% 74.547

Positivo Inf (NM) 57,40% -39,90% 793.488

Providencia (NM) 26,82% 1,10% 59.882

Randon Part (N1) 27,44% -13,50% 2.544.622

Sao Martinho (NM) 4,86% 11,15% 490.340

Springs (NM) 16,63% -37,86% 45.324

Suzano Papel (N1) 11,54% -10,74% 7.862.448

Usiminas (N1) 7,03% -17,63% 2.095.565

v-Agro (NM) 0% -39,21% 2.892.026

valid (NM) 15,43% 18,02% 962.919

Weg (NM) 9,19% 13,38% 1.781.503

média gC 22,14% -7,93% -
variação do sEgmEnto 26,12% 21,76% 

As empresas que apresentaram os melhores 
retornos foram: Le Lis Blanc, Portobello e Kla-
bin; empresas com níveis diferenciados de go-
vernança. Apesar de o retorno médio ter sido 
negativo para o segmento tradicional e com GC, 
o desempenho das empresas com níveis de go-
vernança foi melhor (CARVALHO, 2002). 

Nota-se que as empresas com níveis diferen-
ciados de governança distribuem mais dividen-
dos que as empresas no segmento tradicional em 
média, o que sugere um desempenho superior 
destas e o maior comprometimento na distribui-
ção da renda gerada pela organização que apre-
senta melhores níveis de governança (CAIXE; 
KRAUTER, 2014).

O resultado do desvio padrão dentro do segmento 
também denota a menor dispersão de resultados nas 

empresas com melhores práticas de governança cor-
porativa frente o resultado médio. O coeficiente de 
variação (relação do desvio padrão com a média) do 
Dividend Yield, por exemplo, revela que as empresas 
posicionadas nos maiores níveis de GC apresentam o 
quociente de 1,17 contra 2,30, isto é, quase 95% supe-
rior a dispersão de Dividend Yield para os acionistas 
entre os segmentos.

Quanto às medias de risco, observa-se na Tabela 
2 que, em média, as empresas com GC apresentaram 
o menor risco individual, isto é, foram as ações com 
menor volatilidade no período o que é um indicador 
consistente com a expectativa de melhores práticas de 
governança corporativa, tendo em vista, o trabalho de 
maior transparência e respeito aos stakeholders exigi-
do neste nível de GC.  (KOUWENBERG; PHUNNA-
RUNGSI, 2013).
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tabEla 2: RISCO DAS INDúSTRIAS LISTADAS NA BM&FBOvESPA

INDúSTRIAS Desvio Padrão Beta Tracking Risk

Ambev S/A 23,77% 0,35 24,91%

Guararapes 27,71% 0,32 29,48%

Haga S/A 56,00% 0,44 57,56%

IGB S/A 93,95% 0,60 100,40%

J B Duarte 219,03% -0,04 226,74%

Kepler Weber 53,42% 0,40 56,95%

Metal Iguacu 90,20% 0,38 91,81%

Minupar 110,09% 0,40 111,93%

Pet Manguinh 79,49% 0,32 85,89%

Plascar Part 47,91% 0,61 49,26%

Recrusul 148,72% 0,79 150,84%

Sid Nacional 40,42% 1,30 30,21%

Souza Cruz 26,58% 0,44 27,07%

Tectoy 410,65% 0,90 452,19%

Teka 79,44% 0,35 83,66%

Unipar 38,69% 0,54 38,62%

média do sEgmEnto 96,63% 0,51 101,10%
dEsvio Padrão do sEgmEnto 98,1% 0,30 107,7%

INDúSTRIAS Desvio Padrão Beta Tracking Risk

Alpargatas (N1) 27,22% 0,53 26,77%

Bematech (NM) 27,67% 0,45 31,19%

Braskem (N1) 35,47% 0,80 29,40%

BRF AS (NM) 26,28% 0,60 25,13%

Cia Hering (NM) 34,82% 0,65 31,36%

Cosan (NM) 29,97% 0,75 25,49%

Duratex (NM) 33,41% 0,92 27,25%

Embraer (NM) 30,98% 0,34 31,04%

Eternit (NM) 26,61% 0,41 28,27%

Eucatex (N1) 36,79% 0,57 36,77%

Fer Heringer (NM) 38,29% 0,62 38,67%

Ferbasa (N1) 36,01% 0,73 34,22%

Fibria (NM) 37,50% 0,76 32,73%

Forja Taurus (N2) 45,24% 0,48 46,19%

Gerdau (N1) 34,14% 0,86 26,40%

Gerdau Met (N1) 35,00% 0,91 28,79%

Grendene (NM) 28,88% 0,60 30,20%

Hypermarcas (NM) 36,40% 0,88 31,00%

Inds Romi (NM) 41,67% 0,24 44,19%

Inepar (N1) 65,59% 0,54 66,06%

Iochp-Maxion (NM) 33,18% 0,73 30,70%

indÚstrias listadas no sEgmEnto tradiCional

indÚstrias listadas nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa
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INDúSTRIAS Desvio Padrão Beta Tracking Risk

JBS (NM) 44,07% 0,99 36,89%

Klabin S/A (N2) 30,82% 0,56 27,88%

Le Lis Blanc (NM) 38,57% 0,65 38,32%

Lupatech (NM) 98,05% 1,52 102,31%

M.Diasbranco (NM) 25,71% 0,42 28,68%

Marcopolo (N2) 34,91% 0,62 35,50%

Marfrig (NM) 48,07% 0,85 41,43%

Metalfrio (NM) 41,85% 0,23 43,97%

Minerva (NM) 33,27% 0,47 33,59%

Paranapanema (NM) 45,10% 1,14 41,84%

Portobello (NM) 41,81% 0,34 43,67%

Positivo Inf (NM) 42,50% 0,72 40,98%

Providencia (NM) 30,28% 0,28 34,29%

Randon Part (N1) 31,62% 0,75 28,86%

Sao Martinho (NM) 31,35% 0,74 31,72%

Springs (NM) 43,14% 0,24 45,53%

Suzano Papel (N1) 36,33% 0,71 33,13%

Usiminas (N1) 50,58% 0,88 43,76%

v-Agro (NM) 46,71% 0,73 43,87%

valid (NM) 26,12% 0,42 28,98%

Weg (NM) 25,80% 0,36 28,56%

média gC 37,80% 0,64 36,56%
dEsvio Padrão 12,48% 0,26 13,08%

indÚstrias listadas nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa

Fonte: elaborada pelos autores

Quando a volatilidade individual dos ativos é as-
sociada ao índice de mercado (Beta e Tracking Risk), 
pode-se verificar que, a posição em níveis diferencia-
dos de governança não entrega menor risco na mé-
dia, porém é possível observar que a dispersão nos 
resultados entre os dois segmentos é elevada, ao cal-
cular o desvio padrão dessa variável, as empresas no 
segmento empresarial apresentaram desvio de 101% 
(igualmente a média) 13,08% das empresas com 
governança. Assim, é possível verificar que o coefi-
ciente de variação entre o risco médio dos segmen-
tos associados a dispersão dos resultados individuais, 

confere ao segmento com governança melhor resulta-
do agregado.

A elevada dispersão de resultados no segmento 
tradicional pode ser atribuída às empresas Tectoy e 
Petróleo Manguinhos, cujos resultados são influen-
ciados pela baixa liquidez das suas ações frente as 
demais, conforme o volume de títulos movimenta-
dos. Essa situação pode ser evidenciada nos índices 
de desempenho do retorno ajustado ao risco, onde 
essas empresas apresentaram índices de Treynor 
(IT) e de Sharpe (IS) superiores aos demais, confor-
me a Tabela 3.
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tabEla 3: DESEMPENHO DAS INDúSTRIAS LISTADAS NA BM&FBOvESPA

INDúSTRIAS Treynor Sharpe Information Ratio

Ambev S/A 37,55% 0,52% 0,85%

Guararapes -24,06% -0,27% -0,04%

Haga S/A -40,81% -0,35% -0,36%

IGB S/A 51,19% 0,30% -0,08%

J B Duarte 593,60% -0,16% -0,27%

Kepler Weber 46,76% 0,40% 0,34%

Metal Iguacu -73,91% -0,46% -0,34%

Minupar -79,49% -0,47% -0,35%

Pet Manguinh 229,97% 0,84% 0,17%

Plascar Part -68,63% -0,83% -0,85%

Recrusul -50,10% -0,44% -0,36%

Sid Nacional -23,78% -0,64% -0,68%

Souza Cruz 4,38% 0,07% 0,37%

Tectoy 785,64% 2,62% -0,09%

Teka 23,66% 0,11% -0,12%

Unipar -47,20% -0,70% -0,54%

média do sEgmEnto 85,30% 0,03% -0,15%
dEsvio Padrão do sEgmEnto 249,1% 0,8% 0,4%

indÚstrias listadas no sEgmEnto tradiCional

INDúSTRIAS Treynor Sharpe Information Ratio

Alpargatas (N1) 0,61% 0,01% 0,26%

Bematech (NM) -7,67% -0,10% 0,01%

Braskem (N1) -4,96% -0,11% 0,02%

BRF AS (NM) 20,26% 0,42% 0,68%

Cia Hering (NM) 12,73% 0,22% 0,37%

Cosan (NM) -5,83% -0,14% 0,03%

Duratex (NM) -16,93% -0,45% -0,29%

Embraer (NM) 32,51% 0,37% 0,53%

Eternit (NM) -21,31% -0,34% -0,09%

Eucatex (N1) -25,52% -0,41% -0,31%

Fer Heringer (NM) -34,74% -0,50% -0,48%

Ferbasa (N1) -18,60% -0,35% -0,24%

Fibria (NM) -17,27% -0,34% -0,22%

Forja Taurus (N2) -83,21% -0,92% -0,77%

Gerdau (N1) -30,72% -0,75% -0,63%

Gerdau Met (N1) -34,19% -0,88% -0,72%

Grendene (NM) 5,07% 0,10% 0,33%

Hypermarcas (NM) -13,46% -0,30% -0,24%

Inds Romi (NM) -132,87% -0,70% -0,67%

Inepar (N1) -97,59% -0,87% -0,79%

Iochp-Maxion (NM) -12,35% -0,25% -0,13%

indÚstrias listadas nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa
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INDúSTRIAS Treynor Sharpe Information Ratio

JBS (NM) -5,24% -0,12% -0,03%

Klabin S/A (N2) 26,55% 0,49% 0,68%

Le Lis Blanc (NM) 32,24% 0,50% 0,61%

Lupatech (NM) -38,99% -0,61% -0,67%

M.Diasbranco (NM) 14,37% 0,23% 0,49%

Marcopolo (N2) 15,90% 0,27% 0,47%

Marfrig (NM) -30,59% -0,51% -0,52%

Metalfrio (NM) -182,31% -1,07% -0,87%

Minerva (NM) 2,01% 0,03% 0,18%

Paranapanema (NM) -20,33% -0,43% -0,50%

Portobello (NM) 60,12% 0,50% 0,52%

Positivo Inf (NM) -61,39% -1,08% -0,94%

Providencia (NM) -15,13% -0,14% 0,04%

Randon Part (N1) -24,75% -0,53% -0,43%

Sao Martinho (NM) 8,73% 0,19% 0,36%

Springs (NM) -174,19% -0,94% -0,88%

Suzano Papel (N1) -21,48% -0,38% -0,30%

Usiminas (N1) -16,62% -0,27% -0,35%

v-Agro (NM) -58,31% -0,93% -0,84%

valid (NM) 26,82% 0,43% 0,69%

Weg (NM) 18,90% 0,27% 0,52%

média gC -22,14% -0,25% -0,12%
dEsvio Padrão gC 50,17% 0,47% 0,51%

indÚstrias listadas nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa

A Portobello (NM), Embraer (NM) e Le Lis Blanc 
(NM), apresentaram os melhores desempenhos para 
as empresas listadas nos níveis diferenciados de GC. 
Todas as empresas demonstraram índices superiores 
à média, todos justificados pela baixa volatilidade e 
baixo risco comparado com o mercado (beta e Tra-
cking Risk).

Ademais, percebe-se, comparando os resultados 
das Tabelas 2 e 3, que as empresas que apresentaram 
menor volatilidade não conseguiram entregar maior 
retorno ajustado pelo risco. Nota-se, com isso, que 

empresa mais voláteis pagam um prêmio maior pela 
incerteza de seus retornos. 

4.2 O SETOR BANCÁRIO

O setor bancário brasileiro é considerado um dos 
mais eficientes e regulamentados do mundo. Compõe 
o setor bancário desta pesquisa os 14 bancos com 
ações negociadas na BM&FBOVESPA, sendo 3 no 
segmento tradicional, 6 no Nível 1, 4 no Nível 2 e 1 
no Novo Mercado, conforme a Tabela 4.

tabEla 4: RETORNO DAS EMPRESAS DO SETOR BANCáRIO LISTADOS NA BM&FBOvESPA

BANCOS Div Yld Retorno do Período qts Negociadas

Amazonia 57,12% -18,36% 51.784

Banestes 39,45% -11,57% 51.201

Santander BR 43,28% -11,07% 30.728

MÉDIA 46,62% -13,67% -

dEsvio Padrão do sEgmEnto 9,30% 4,07% 
dEsvio Padrão do sEgmEnto 249,1% 0,8% 0,4%

banCos listados no sEgmEnto tradiCional
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BANCOS Div Yld Retorno do Período qts Negociadas

Abc Brasil (N2) 25,35% 1,21% 717.135

Banco Pan (N1) 12,71% -30,02% 469.082

Banrisul (N1) 31,02% -0,77% 2.798.825

Bicbanco (N1) 42,30% -15,14% 238.886

Bradesco (N1) 14,80% 6,24% 3.255.198

Brasil (NM) 46,01% -2,56% 16.113.215

Daycoval (N2) 47,31% -2,02% 126.896

Indusval (N2) 56,71% -22,61% 17.168

ItauUnibanco (N1) 17,08% 2,84% 611.390

ItauUnibanco (N1) 15,94% -1,05% 21.402.931

Parana (N1) 43,75% 1,09% 30.151

Pine (N2) 74,50% -3,33% 107.550

média  35,62% -5,51% -
dEsvio Padrão gC 19,37% 11,08% 

banCos listados nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa

Fonte: elaborada pelos autores

Como pode ser visto na Tabela 4, os bancos Bra-
desco (N1), ItauUnibanco (N1), Abc Brasil (N2) e Pa-
rana (N1) foram os únicos bancos que apresentaram 
retornos positivos e superiores a média no período, o 
que sinaliza acréscimo de riqueza para os acionistas. 
Os bancos do segmento tradicional demonstraram 
retorno inferior a grande parte dos bancos com GC.

Além disso, percebe-se que as empresas com 
maiores Dividend Yield apresentaram retornos ne-
gativos, portanto, uma forma de compensar a perda 
de riqueza patrimonial dos acionistas. As empresas 
que mais distribuíram dividendos foram Pine (N2), 
Indusval (N2) e Amazônia, do segmento tradicional, 
todos superiores à média do período.

Vale salientar que, a média de dividend yield das 
empresas do segmento tradicional é superior à mé-
dia das empresas com GC, no entanto, o mesmo não 
acontece com o retorno. Isso pode sugerir que as em-
presas do segmento tradicional tendem a remunerar 

os acionistas em renda em função do menor retorno 
de capital dos seus títulos. Ressalta-se, ainda, que o 
volume de títulos negociados dessas empresas é infe-
rior ao volume médio das empresas do segmento com 
práticas de GC. 

Em todo modo, nota-se que no setor bancário há 
uma tendência que os bancos posicionados em níveis 
mais elevados de GC apresentem maiores retornos 
que aqueles no mercado tradicional e pagam divi-
dendos semelhantes. Destaca-se, ainda, que a vola-
tilidade não pode ser analisada entre os setores, em 
função da presença de apenas 3 bancos no segmento 
Tradicional.

Na Tabela 5 é possível notar que a volatilidade 
dos bancos analisados varia de 28,17% a 69,86%. O 
ItauUnibanco (N1) e o Bradesco (N1) apresentaram a 
menor dispersão, 28,17% e 29,01%, respectivamente. 
O Santander BR, por sua vez, apresenta maior disper-
são, 69,86%. 

tabEla 5: RISCO DAS EMPRESAS DO SETOR BANCáRIO LISTADOS DA BM&FBOvESPA

BANCOS Desvio Padrão Beta Tracking Risk

Amazônia 38,58% 0,40 40,28%

Banestes 41,18% 0,48 43,62%

santander br 69,86% 0,76 68,39%

banCos listados no sEgmEnto tradiCional
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BANCOS Desvio Padrão Beta Tracking Risk

Abc Brasil (N2) 33,22% 0,89 30,63%

Banco Pan (N1) 40,51% 0,62 40,14%

Banrisul (N1) 39,16% 1,00 35,08%

Bicbanco (N1) 33,83% 0,62 33,97%

Bradesco (N1) 29,01% 0,93 19,86%

Brasil (NM) 34,43% 1,25 24,85%

Daycoval (N2) 32,67% 0,40 35,20%

Indusval (N2) 37,37% 0,36 41,05%

ItauUnibanco (N1) 28,17% 0,98 20,13%

Parana (N1) 29,93% 0,51 32,07%

Pine (N2) 30,06% 0,46 31,44%

média gC 33,12% 0,76 30,19%

banCos listados nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa

Fonte: elaborada pelos autores

tabEla 6: DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO SETOR BANCáRIO LISTADOS DA BOvESPA

BANCOS Treynor Sharpe Information Ratio

Amazonia -59,38% -0,83% -0,48%

Banestes -37,05% -0,56% -0,28%

Santander BR -16,97% -0,26% -0,16%

média do sEgmEnto -37,80% -0,55% -0,31%

banCos listados no sEgmEnto tradiCional

De modo geral, as empresas que exibiram os me-
nores desvios padrões pertencem aos níveis diferen-
ciados de governança, abaixo da média do desvio 
do próprio segmento de GC que foi de 33,12%. Esse 
resultado se assemelha ao encontrado por Vieira e 
Mendes (2006) que sinalizam para uma superioridade 
das empresas com boa governança corporativa. Para 
os autores, esta estabilidade está relacionada ao fato 
de a governança corporativa proporcionar aos credo-
res e acionistas maior credibilidade nos resultados da 
empresa, uma vez que o risco de manipulações por 
grupos específicos é reduzido. De mesma forma, ao 
estudar diferentes índices com o IGC, os resultados 
de Rogers, Ribeiro e Sousa (2005), evidenciaram alta 
correlação entre os índices, porém com o IGC assu-
mindo um desempenho superior aos demais.

As empresas pertencentes ao segmento tradicional 
demonstraram a menor sensibilidade em relação ao 
Ibovespa em média. Em contrapartida as empresas 
que compõem os níveis diferenciados de GC exibiram 
os ativos com maiores sensibilidades se comparado à 

carteira de mercado, como o BANCO do BRASIL, 
com um beta de 1,25.

O Tracking Risk revela que as empresas que com-
põem o segmento tradicional apresentaram, em geral, 
variações maiores se comparadas com as empresas 
listadas nos níveis diferenciados de GC. O Bradesco 
(N1) apresentou o menor retorno da ação comparado 
ao índice de referência (IBOVESPA), 19,86%, ao pas-
so que a maior variação foi obtida pelo Santander BR, 
do segmento tradicional, com 68,39%. 

Tal resultado vai de encontro às afirmações de que 
empresas que aderem aos níveis diferenciados de GC 
apresentam uma menor variação em seus resultados, 
conforme Vieira e Mendes (2006), cujo trabalho si-
naliza para uma superioridade das empresas com 
boa GC, apontando que o mercado estaria disposto a 
pagar um “prêmio de governança” sobre o preço das 
ações, o que está estreitamente ligado ao menor risco 
de crédito associado a essas empresas. 

A Tabela 6 apresenta o desempenho dos ativos do 
setor bancário. 
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BANCOS Treynor Sharpe Infor. Ratio

Abc Brasil (N2) -3,75% -0,09% 0,04%

Banco Pan (N1) -52,80% -0,76% -0,74%

Banrisul (N1) -3,09% -0,08% -0,02%

Bic Banco (N1) -30,93% -0,50% -0,45%

Bradesco (N1) 0,31% 0,01% 0,22%

Brasil (NM) -5,51% -0,17% -0,07%

Daycoval (N2) -20,27% -0,26% -0,06%

Indusval (N2) -81,66% -0,92% -0,61%

ItauUnibanco (N1) -3,91% -0,13% 0,10%

Parana (N1) -12,85% -0,22% 0,04%

Pine (N2) -21,97% -0,35% -0,11%

média gC -20,49% -0,32% -0,15%

banCos listados nos nívEis diFErEnCiados dE govErnança CorPorativa

Fonte: elaborada pelos autores

Nota-se que, apenas, o Bradesco (N1) apresentou 
desempenho positivo, com um IT e IS de 0,31% e 
0,01%, respectivamente. Isso demonstra que o ativo 
do Bradesco (N1) possui menor sensibilidade ao risco 
de mercado. Todas as outras empresas tiveram uma 
taxa de retorno inferior à taxa livre de risco. As em-
presas que obtiveram os piores desempenhos foram 
a Indusval (N2) e Banco Pan (N1), com níveis dife-
renciados de GC e o Banco Amazônia, do segmento 
tradicional.

Em média, as empresas com níveis diferenciados 
de GC apresentaram melhor desempenho que aque-
las pertencentes ao segmento tradicional, tanto os 
mensurados pelo IT quanto para o IS. Além disso, os 
índices das empresas com GC revelam menor disper-
são, resultados alinhados com os achados de Caixe e 
Krauter (2014) e Carvalho (2002). 

O índice Information Ratio é o índice que mede o 
valor adicional de retorno em relação ao benchmark 
por unidade adicional de risco. Tecnicamente, quan-
to maior o Information Ratio melhor a performance 
do investimento. Os Bancos Bradesco (N1), ItauUni-
banco (N1), Abc Brasil (N2) foram os únicos bancos 
que obtiveram valor adicional ao Benchmark, todos 
os outros bancos tiveram desempenho inferior ao 
Benchmark.

O Bradesco (N1), por sua vez, apresentou o maior 
ganho comparado com a média, demonstrando uma 
variação de 120% superior ao segundo banco com ga-
nho em relação ao Benchmark, o ItauUnibando (N1).

Dentro do segmento tradicional, a performance 

dos bancos Santander BR, Banestes e Amazônia só 
são superiores as dos bancos Bic Banco (N1), Indus-
val (N2) e Banco Pan (N1). No entanto, nenhum de-
les conseguiu ganhos superiores ao Benchmark, pelo 
contrario, perderam valor.

De acordo com as Tabelas 4, 5 e 6, é possível per-
ceber que as empresas pertencentes aos segmentos 
diferenciados de Governança Corporativa tendem a 
apresentar desempenho superior frente às empresas 
do segmento tradicional, ou seja, para o setor ban-
cário, a performance dos ativos é influenciado pelo 
nível de governança em que as empresas estão po-
sicionadas, o que pode estar associado, também, ao 
maior nível de regulação e controle deste segmento 
frente o industrial.

    5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Os resultados deste estudo foram aderentes aos 
preceitos teóricos que as empresas com maiores ní-
veis de governança corporativa no seu processo de 
gestão tendem a apresentar melhores desempenhos. 
Contudo, observou-se casos específicos de empresas 
no segmento tradicional com resultados equivalentes 
ou até superiores as empresas dos níveis mais eleva-
dos de governança, sendo este resultado influenciado 
pela volatilidade do retorno da ação.

Assim, o melhor desempenho médio das empresas 
com governança corporativa, deve-se a menor volati-
lidade dos ativos e o maior retorno patrimonial das 
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ações, fruto, provavelmente, da maior transparência 
e tratamento homogêneo junto aos investidores. Essa 
situação permitiu elevar o desempenho de diferentes 
empresas ou minimizar os reflexos de casos com re-
tornos inferiores à média.

Em que pese as restrições metodológicas, obser-
vou-se que a análise setorial dos efeitos de GC é rele-
vante neste campo de estudo, tendo em vista, que os re-
sultados foram mais contundentes na amostra do setor 
bancário em relação ao setor Industrial e, é possível, 
que esta situação decorra da característica de maior re-
gulação da indústria bancária e da maior sensibilidade 
dos investidores nas instituições financeiras.

Sendo assim, este estudo traz como implicação 
gerencial a necessidade de maior difusão das práti-
cas de GC junto as empresas como forma de tornar 
o processo de gestão mais transparente e com maior 
engajamento dos stakeholders, pois esta decisão traz 
reflexos na percepção relativa ao risco individual da 

empresa e pode sim, contribuir para o melhor desem-
penho da entidade. 

No entanto, ressalta-se que a GC não representa 
ou, traz por si só, maior desempenho financeiro, pois 
não se trata de um modelo de negócio, mas de uma 
forma de se fazer gestão. 

Torna-se, então, necessário diante destes resulta-
dos, enfatizar a necessidade de serem realizados ou-
tros estudos para se aprofundar neste tão importante 
tema. Há diversos caminhos que podem e devem ser 
trilhados tais como: a relação entre GC e valor, e não 
apenas a relação entre governança e desempenho; a 
relação entre o tamanho do Conselho Administrativo 
com o valor/desempenho das companhias; verificar 
a existência de mecanismos eficazes de GC a serem 
adotados por companhias inseridas em um ambien-
te com fraca proteção legal visando disponibilizar 
maior proteção aos investidores e reduzir o custo de 
captação recursos.
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resUmo
O gerenciamento de suprimentos hospitalares em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deve suprir às boas condições durante o trabalho. O presente 
estudo objetivou compreender a percepção de profissionais da área de saúde de um hospital público terciário, identificando os riscos associados à 
falta de materiais essenciais na assistência ao paciente e ocorrência de infecções hospitalares ou infecções relacionadas à saúde. Um questionário 
semiestruturado foi elaborado para a equipe da unidade estudada, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de 
enfermagem e fisioterapeutas. Foi realizado um levantamento e análise documental dos casos registrados de infecções relacionadas à saúde na 
unidade entre 2012 e 2013, análise das informações contidas nas planilhas de fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção 
individual. Os resultados demonstraram que 69% dos profissionais associam o risco de infecções hospitalares à falta de aventais descartáveis e luvas 
em uma UTI, gerando sofrimento e insatisfação no desempenho da assistência ao paciente. A gestão de compras e abastecimento de insumos para 
a UTI deve ser um foco de controle das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar para criar estratégias na prevenção da ocorrência de eventos 
adversos, aumentar a satisfação dos profissionais e garantir a biossegurança dos pacientes e colaboradores.

Palavras-chave: UTI. IRAS. Gestão em Saúde. Sofrimento. Falha no Abastecimento.
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aBstract
The management of supplies in a hospital intensive care unit (ICU) must meet the good conditions at work. This study aimed to understand the 
perception of professionals from the health area of a tertiary public hospital, identifying the risks associated with lack of essential materials in 
patient care and nosocomial infections or health-related infections. A semi-structured questionnaire was designed to study the unit team, consisting 
of doctors, nurses, practical nurses, nursing assistants and physical therapists. A survey and document analysis of reported cases of health-related 
infections in the unit between 2012 and 2013, analysis of the information contained in spreadsheets supply of medicines, supplies and personal 
protective equipment was conducted. The results showed that 69% of professionals associate the risk of hospital infections to lack of disposable 
aprons and gloves in an ICU, causing suffering and dissatisfaction in the performance of patient care. The procurement management and supply of 
inputs to the ICU should be a control focus of Infection Control Committees to develop strategies to prevent the occurrence of adverse events, increase 
the satisfaction of professionals and ensure the biosecurity of patients and employees.

Key Words: UTI. IRAS. Gestão em saúde. Sofrimento. Falha no abastecimento.

1 INTRODuÇÃO 

O Brasil ainda enfrenta uma realidade adversa da-
quilo que se pode julgar satisfatório: carência de re-
cursos humanos e materiais nas instituições de saúde 
(principalmente nas públicas), ausência de Comissões 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIHs) atuantes 
em grande parte dos hospitais, ou ainda profissionais 
que exercem a função sem conhecimento adequado 
da atividade – o que resulta em elevadas taxas de 
infecção hospitalar, ocorrência de surtos não detec-
tados em berçários e unidades de terapia intensiva, 
emergência de bactérias resistentes a diversos antibi-
óticos e elevado risco ocupacional (BATISTA, 2004). 

Segundo Figueiredo e Zuffi (2012), além do co-
nhecimento técnico científico, é preciso que os pro-
fissionais tenham boas condições de trabalho para 
prestar uma assistência satisfatória. De acordo com 
Garcia et al. (2013) a oferta de produtos com quali-
dade para higienização das mãos, além de promover 
segurança para o profissional e para o paciente, pode 
ser traduzida por satisfação e incentivo ao seu com-
prometimento.

Materiais são considerados insumos ou fatores 
produtivos, de natureza física, com determinada 
durabilidade, empregados na realização de proce-
dimentos/atividades assistenciais aos pacientes. A 
escassez de alguns destes, considerados imprescin-
díveis para assistência é um dos pontos que mais 
afligem os gestores dos serviços de enfermagem 
(MESQUITA et al., 2005).

Administrar os recursos materiais com o mínimo 
de recursos alocados em estoques é evitar a falta de 
materiais médico-hospitalares e medicamentos são, 
sem dúvida, a principal missão do gestor de mate-
riais hospitalares. Segundo Lanna (2010) a falta de 

materiais tem muitos motivos, tais como: falta de re-
cursos financeiros; falta de atenção gerencial; falta 
de treinamento do pessoal da farmácia; falta de trei-
namento do pessoal do almoxarifado; falta de cultu-
ra de planejamento/programação por parte dos usu-
ários que solicitam materiais de última hora; falha 
ocasional de fornecedores; dificuldades logísticas 
como alagamentos e queda de barreiras; ausência de 
estoques de segurança no hospital exatamente para 
prevenir essas faltas.

Vecina e Reinhardt (1998) também já considera-
ram as possíveis falhas no abastecimento de materiais 
para uso na assistência à saúde. A falta de insumos no 
almoxarifado dos serviços força os profissionais de 
saúde a quebrar protocolos (padronização de um pro-
cesso para uniformizar uma ação) e técnicas, muitas 
vezes improvisadas por materiais similares aos ide-
ais, para realização dos procedimentos, o que por sua 
vez acarretam riscos de falhas/eventos adversos ao 
paciente, bem como possível elevação de custos devi-
do ao tratamento destes efeitos gerados. Os mesmos 
autores ainda agruparam as falhas em três causas: 
causas estruturais; causas organizacionais e causas 
individuais. 

Nas instituições de saúde, especialmente nos hos-
pitais, a Gestão de Recursos Materiais (GRM) cons-
titui-se em uma questão particularmente importante, 
considerando a diversidade de materiais utilizados, 
seu elevado custo, especialmente daqueles ligados à 
assistência das pessoas hospitalizadas. A adminis-
tração destes, normalmente, é realizada pela área 
administrativa, sem o envolvimento devido das áreas 
técnicas (HONÓRIO; ALBUQUERQUE, 2005) e, de-
vido a isso, torna-se importante que profissionais das 
CCIHs estejam envolvidos na seleção de materiais 
diretamente relacionados na assistência ao paciente, 
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pois critérios rigorosos e baseados em pesquisas de-
vem direcionar a escolha destes materiais. Conforme 
a Portaria nº 2616 publicada pelo Ministério da Saúde 
(MS, 1998), cabe à CCIH a adequação, implementa-
ção e supervisão das normas e rotinas técnico-opera-
cionais, visando a prevenção e controle das infecções 
hospitalares.

Outro item fundamental na assistência ao paciente 
em ambiente hospitalar se refere aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). O EPI é um material 
usado como barreira mecânica entre a transmissão 
materiais biológicos potencialmente contaminados 
(sangue, secreções, etc.) e o profissional da saúde 
(BATISTA, 2004) e, portanto, o não uso do EPI pode-
rá favorecer a contaminação do profissional e permi-
tir a transmissão de infecção hospitalar ou infecções 
relacionadas à saúde (IRAS).

Os itens que compõem os EPIs (luva, máscara, 
avental, óculos, etc.) devem estar disponíveis ao pro-
fissional de saúde durante todo o tempo de trabalho 
e diversos insumos (papel toalha, gaze, sabão, antis-
sépticos, etc.) são imprescindíveis no cuidado e pre-
venção das IRAS. Além de causar estresse na equipe 
multiprofissional, a falta de um material de consumo 
nas unidades hospitalares leva à descontinuidade da 
assistência prestada e consequentemente danos ao pa-
ciente (MENDES; CASTILHO, 2009). 

Na UTI estudada observa-se que o abastecimento 
de alguns insumos (luvas, sabão líquido e prepara-
ções alcoólicas, por exemplo) não ocorre de forma 
sistemática. Além disso, não é permitido estoques de 
materiais em armários no interior da UTI, sendo o 
abastecimento em fluxo constante advindo de um al-
moxarifado central.

As falhas no fluxo de abastecimento de materiais 
essenciais para a assistência ao paciente são constan-
tes na unidade estudada, porém nunca foram men-
suradas e analisadas em função da percepção do 
colaborador (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem) 
sobre a incidência de IRAS. 

A culpa e sofrimento dos profissionais pela falha 
na segurança do paciente e medo dos riscos de conta-
minação por não possuir materiais básicos e EPIs foi 
o ponto de partida para este estudo de caso, no perí-
odo de 2012 a 2013. A questão de pesquisa, portanto, 
a ser elucidada é: Como os profissionais atuantes em 
uma UTI pública reagem frente às falhas de abaste-
cimento de insumos essenciais e EPIs, empregados 
na assistência ao paciente, durante a ocorrência de 
IRAS?

O trabalho está estruturado em mais cinco seções, 
além da introdução apresentada que contextualiza o 
tema de pesquisa, objetivos e a estrutura do trabalho. 
A revisão teórica aborda os principais pilares teóricos 
relacionados ao estudo e, em seguida, são apresenta-
dos os procedimentos metodológicos utilizados para 
o desenvolvimento da pesquisa a fim de subsidiar da-
dos às proposições do estudo. Na seção de resultados 
e discussão são apresentados os achados da pesqui-
sa com a análise sob a óptica da literatura pertinente 
e, finalmente em conclusões, também são apontadas 
as limitações do estudo e as recomendações futuras 
para a prática profissional. 

    2 REVIsÃO DA LITERATuRA

2.1 GESTÃO DE SUPRIMENTOS 
HOSPITALARES E IRAS

O compromisso dos profissionais da equipe de 
saúde no gerenciamento de recursos que viabilizam 
o processo de cuidar é indispensável para uma assis-
tência isenta de riscos; e o uso racional dos materiais 
e equipamentos, indispensáveis ao desenvolvimento 
das atividades envolvidas neste processo (MADU-
REIRA et al., 2000). 

De acordo com Vecina e Reinhardt (1998), o obje-
tivo básico da administração de materiais consiste em 
colocar os recursos necessários ao processo produtivo 
com qualidade, em quantidades adequadas, no tempo 
correto e com o menor custo. O estoque é um inves-
timento que envolve o comprometimento de recursos 
que poderiam ser aplicados em outras atividades e, 
segundo Brandalise, Pertile e Bortoli (2009), tem de 
estar pronto para qualquer tipo de atendimento. Po-
rém, sua existência é indispensável ao funcionamento 
de um hospital. Para o funcionamento do estoque é 
importante ter dados históricos de consumo de cada 
item, para projeções de demanda dentro de níveis 
adequados, que permitam suprir as necessidades de 
consumo com estoques menores (PASCHOAL; CAS-
TILHO, 2010).

Busca-se a otimização organizacional que redu-
za as necessidades de estoques. No limite, a situa-
ção ideal é a do estoque zero (PAULUS, 2005). Nos 
momentos de emergência não podem ocorrer faltas 
de produtos; além disso, o que sobra no estoque não 
pode ser simplesmente descartado. Portanto, a previ-
são de demanda deve ser bem feita, bem como a ga-
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rantia da qualidade oferecida por seus fornecedores 
(BRANDALISE et al., 2009).

Visando aprimorar a gestão dos riscos associados 
ao trabalho dos profissionais lotados na UTI, é impor-
tante a adesão a medidas preventivas durante a reali-
zação da assistência a pacientes, como as precauções 
padrão. No estudo de Pereira et al. (2013) os autores 
empregaram a Escala de Disponibilidade de EPI, onde 
o escore médio foi de 4,31 (DP = 0,69), ou seja, embora 
as respostas tenham sido positivas, foi demonstrado a 
falta de EPIs (inacessíveis nas unidades).

Oferecer equipamentos e materiais de consumo 
nas condições e em número adequados atende a uma 
premissa básica solicitada no processo de acredita-
ção, que é estrutura básica (recursos), capaz de garan-
tir assistência para a execução coerente de suas tare-
fas. Cumprir as normas de biossegurança com EPIs 
adequados em todo o tempo de trabalho é a garantia 
para o profissional de saúde. A Norma Regulamenta-
dora 32 (NR 32), sobre segurança do trabalho, define 
como Risco Biológico a probabilidade da exposição 
ocupacional a agentes biológicos (microrganismos, 
parasitas, toxinas e os príons). Atualmente existe uma 
mobilização nos hospitais para atender às solicitações 

impostas pela NR 32 (CAMPOS; DAVID, 2011).
A cada ano ocorre nos EUA entre 5 a 10 episódios 

de pneumonia relacionada a assistência à saúde por 
1.000 admissões. Segundo a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA, 2013) estas infecções são 
responsáveis por 15% das IRAS e aproximadamente 
25% de todas as infecções adquiridas nas UTIs.

A Infecção Primária de Corrente Sanguínea 
(IPCS) está entre as mais comumente relacionadas 
à assistência à saúde. A IPCS associa-se a impor-
tante excesso de mortalidade, a maior tempo de in-
ternação e a incrementos de custos relacionados à 
assistência. A mortalidade varia entre pacientes (a 
mortalidade por IPCS pode atingir até 69%). Com 
as ações de pacotes de medidas preventivas os cha-
mados Bundles, houve uma redução da IPCS de 
modo consistente e duradouro. Este pacote compre-
ende medidas como higiene das mãos; uso de EPIs 
(gorros, máscaras, avental e luvas estéreis); uso de 
soluções antissépticas, etc. (ANVISA, 2013). Outras 
medidas específicas para a prevenção e o controle 
da disseminação/propagação de agentes infecciosos 
são recomendadas por diferentes fontes, conforme 
demonstrado no Quadro 1.

Fonte: Elaborado pelos autores.

ANvISA, 2013

RDC nº  42 ANvISA, 2010

Nota Técnica nº 01 ANvISA/2013

Enfatiza a importância da higienização das mãos para todos os 
profissionais de saúde.

Disponibilizar continuamente insumos para a correta higienização 
das mãos.

Disponibilizar continuamente EPIs para o manejo de pacientes e 
suas secreções, além da correta paramentação para lidar com o 
ambiente em torno do paciente. 

Aplicar as medidas de precaução de contato, para os profissionais 
que entram em contato direto com o paciente, incluindo o reforço 
nas medidas de higiene do ambiente.

Quadro 1. FONTES DE RECOMENDAçõES PARA USO DE INSUMOS E EPIS EM AMBIENTE HOSPITALAR.  

Portanto, para a realização de um trabalho seguro 
dentro das normas de biossegurança, o abastecimen-
to de insumos e EPIs são fundamentais como me-
didas preventivas de infecção hospitalar ou IRAS. 
É fundamental conhecer a percepção dos profissio-
nais de saúde em frente às falhas no abastecimento 
de materiais, suas consequências e/ou não confor-
midades na assistência ao paciente, a fim de que as 
CCIHs possam intervir devidamente na gestão de 
suprimentos hospitalares.

2.2 ESTRESSE E SOFRIMENTO NO 
TRABALHO EM UTIS

As UTIs ocupam áreas hospitalares destinadas 
ao atendimento de pacientes críticos que necessitem 
de cuidados complexos e especializados, onde con-
centram recursos humanos e materiais para o aten-
dimento de pacientes graves que exigem assistência 
permanente, além da utilização de recursos tecnoló-
gicos apropriados para a observação e monitorização 
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contínua das condições vitais e para a intervenção em 
situações de descompensações (GOMES, 1998; PA-
DILHA; KIMURA, 2000). 

Em virtude da constante expectativa de situações 
de emergência, da alta complexidade tecnológica e da 
concentração de pacientes graves, sujeitos a mudan-
ças súbitas no estado geral, o ambiente de trabalho 
caracteriza-se como estressante e gerador de uma at-
mosfera emocionalmente comprometida, tanto para 
os profissionais como para os pacientes e seus fami-
liares (KOIZUMI et al., 1979). 

O trabalho dos profissionais de saúde é frequen-
temente considerado por quem o desempenha como 
desgastante e promotor de diversas patologias, além 
de contribuir para um desequilíbrio emocional e pro-
vocar queda no desempenho profissional (LANGE; 
FIORELLI, 2009). Na UTI, a equipe multiprofissio-
nal convive com outros fatores desencadeadores de 
estresse, tais como: a dificuldade de aceitação da 
morte; a escassez de leitos e equipamentos; escassez 
de recursos humanos e; tomada de decisões confli-
tantes relacionadas com a seleção dos pacientes que 
serão atendidos (PADILHA; KIMURA, 2000).

Alguns autores apontam outras causas de sofri-
mento de profissionais de saúde atuantes em UTIs: A 
sobrecarga de trabalho; a falta de tempo, a suprema-
cia dada a rotina de trabalho em relação à interação 
com o familiar do paciente, a falta de treinamento, 
solicitações dos pacientes em estágio terminal, etc., 
constituem os aspectos negativos relacionados à 
função. Outro aspecto estudado que interfere nega-
tivamente no profissional são as situações com alta 
demanda emocional, como a piora das condições clí-
nicas do paciente ou a identificação das fases do pro-
cesso de morrer (SANTOS; SILVA, 2006; SUSAKI 
et al., 2006).

De acordo com Leite e Vila (2005) o estresse e 
a frustração do grupo de trabalho de UTIs se refe-
rem também à estrutura. Segundo os autores, através 
dos relatos dos profissionais foi possível apontar que 
a falta de recursos materiais, dificulta e interfere na 
qualidade da assistência prestada ao paciente crítico.

Esses são alguns dos dilemas éticos e profissionais 
vivenciados cotidianamente pela equipe que atua em 
terapia intensiva. Alguns participantes relataram que 
se sentem desmotivados, e isso produz relações de 
trabalho inadequadas. Essas situações criam tensão 
entre os profissionais e, em geral, influenciam, ne-
gativamente, a qualidade da assistência prestada aos 
clientes (LEITE; VILA, 2005).

Como citado previamente na UTI estudada o 

abastecimento de insumos não ocorre de forma sis-
temática e é dependente de um almoxarifado central, 
sem o controle direto dos profissionais da assistência. 
Conhecer a percepção dos colaboradores (médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enferma-
gem e técnicos de enfermagem) sobre a incidência 
de IRAS e sua relação com a falta de materiais foi o 
ponto de partida para este trabalho. 

   3  mETODOLOGIA

3.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa é de natureza exploratória, pois tem 
por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se 
apresenta, seu significado e o contexto onde ela se inse-
re (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995) e de abordagem 
qualitativa, uma vez que não procurou enumerar e/ou 
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental 
estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de 
dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos in-
terativos pelo contato direto do pesquisador com a situ-
ação estudada, procurando compreender os fenômenos 
segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos partici-
pantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58). 

A estratégia empregada foi estudo de caso, que 
segundo Voss e colaboradores (2002) é uma história 
de um fenômeno passado ou atual, elaborada a partir 
de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados 
da observação direta e entrevistas sistemáticas, bem 
como pesquisas em arquivos públicos e privados. 

Segundo Campos (2004), no universo das pesquisas 
qualitativas, a escolha de método e técnicas para a análise 
de dados deve proporcionar um olhar multifacetado sobre 
a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta.

Portanto, o presente trabalho trata-se de um estu-
do de caso onde a análise documental das planilhas 
de insumos, notificações de IRAS e uso de medica-
mentos foram essenciais para corroborar com a análi-
se de conteúdo das respostas dos entrevistados. 

3.2 PROTOCOLO DE PESQUISA 

O protocolo de pesquisa, para a estratégia de estu-
do de caso, foi baseado nos seguintes itens:

3.2.1	Definição	da	Unidade	de	Análise

O local foi a UTI de Clínica Médica de Emergên-
cia composta por 14 leitos de um hospital terciário 
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público estadual, atuante como hospital de ensino de 
grande porte, localizado na cidade de São Paulo. Vale 
ressaltar que durante o período estudado a ocupação 
dos leitos era de 100%, por se tratar de uma UTI de 
Emergências Clínicas do Pronto Socorro de um Hos-
pital Público Terciário de Referência. Isso significa 
que a assistência no período foi contínua e não havia 
períodos de redução de abastecimento devido a leitos 
desocupados.

3.2.2 Profissionais	Entrevistados	e	
Múltiplas	Fontes	de	Evidência

 
Para a escolha dos 23 entrevistados, os critérios 

foram profissionais permanentes e concursados para 
o cargo no setor (excluindo-se residentes médicos 
temporários e estagiários do curso de enfermagem), 
além de atuantes na assistência direta ao paciente, 
cujo tempo médio de exercício profissional na insti-
tuição e na UTI com no mínimo de seis anos. 

Foram analisadas as planilhas de registro das no-
tificações laboratoriais de bactérias multirresisten-
tes, fornecidas pelo Serviço de CCIH. Os insumos 
utilizados pelos profissionais, para isolamento de 
contato, foram levantados através de planilha cedida 
pelo setor de insumos e os registros de dispensação 
mensal de antibióticos, administrados aos pacientes, 
no ano de 2012 e 2013, que foram cedidos pela far-
mácia hospitalar. 

A observação participante foi realizada pelo fato 
de que uma das autoras é enfermeira chefe da UTI. 
Por meio das conversas informais, obtidas durante 
a condução da pesquisa, o pesquisador poderá obter 
evidências não perceptíveis na análise de documen-
tos (FREITAS;  JABBOUR, 2011). Este método de 
pesquisa vem mostrar a possibilidade da utilização 
do conhecimento dos participantes, ou seja, dos sujei-
tos envolvidos na pesquisa como agente colaborador 
e capaz de compor e implementar mudanças de suas 
atividades práticas, o que gera satisfação, possivel-
mente superior às pesquisas convencionais que apre-
sentam relatórios e dados, sem o comprometimento 
dos resultados (GRITTEM et al., 2008).

3.2.3 Período	de	Realização

Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo 
baseado em registros do serviço no passado, e é se-
guido adiante a partir daquele momento até o presen-
te quando realizadas as entrevistas. É fundamental 

que haja credibilidade nos dados de registros, cole-
tados de fontes primárias das supracitadas planilhas 
e entrevistas foram obtidos no período compreendido 
entre janeiro de 2012 a julho de 2013. Estudos trans-
versais são estudos em que a exposição ao fator ou 
causa está presente ao efeito no mesmo momento ou 
intervalo de tempo analisado. Portanto, esse modelo 
apresenta-se como uma fotografia ou corte instan-
tâneo que se faz numa população por meio de uma 
amostragem, examinando-se nos integrantes da ca-
suística ou amostra, a presença ou ausência da expo-
sição e a presença ou ausência do efeito. Possui como 
principais vantagens o fato de serem de baixo custo, 
e por praticamente não haver perdas de seguimento 
(HOCHMAN et al., 2005).  

3.2.4 Obtenção	de	Validade	Interna
 
Para a execução do estudo, este projeto seguiu as 

determinações do Conselho Nacional de Saúde, de 
acordo com a Resolução CNS nº 466 (2012), sendo 
aprovado com o Parecer Consubstanciado nº 928557, 
registro online 12900 na Plataforma Brasil. Também 
obteve a apreciação e autorização da comissão de éti-
ca interna do hospital (CAAE 39216814.1.0000.0068), 
denominada Comissão de Ética para Análise de Pro-
jetos de Pesquisa (CAPPesq).

3.2.5 Roteiro	de	Entrevista

A entrevista tem sido um procedimento de co-
leta de dados amplamente utilizado em pesquisa 
em ciências humanas. Para alguns, ela é designa-
da como um método; para outros, um instrumento 
de pesquisa; ou, ainda, uma técnica (TRIVIÑOS, 
1987). As falhas na assistência por falta de material 
causam também uma instabilidade e insegurança no 
profissional da saúde e para que essas falhas sejam 
também compreendidas sob o ponto de vista destes 
profissionais foi aplicado um questionário baseado 
em um roteiro semiestruturado aos funcionários da 
UTI, conforme o construto elaborado com base em 
diversas fontes da literatura (Quadro 2). Indepen-
dente da abordagem teórica adotada, principalmente 
quando a entrevista é do tipo semiestruturada, são 
necessários cuidados que envolvem questões da lin-
guagem e o roteiro a ser utilizado necessita ser pla-
nejado cuidadosamente (MANZINI, 2003). 

Pode-se dizer, então, que, para se obter determina-
da resposta, é preciso fazer a pergunta correspondente. 
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Além disso, para se obter "boas" respostas é preciso 
fazer-se "boas" perguntas. Mas para fazer "boas per-
guntas", ou perguntas pertinentes e de interesse, é pre-
ciso conhecer com antecipação as possíveis respostas, 
que consistiriam no "Universo de Respostas". Quan-
to melhor o conhecimento do Universo de Respostas, 

mais capacitado está o pesquisador em elaborar um 
bom instrumento de pesquisa. E ele será um bom ins-
trumento, na medida em que for capaz de fazer boas 
perguntas (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). 

Quadro 2: Referências associadas aos pressupostos do instrumento de pesquisa.

Uso de Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs) no cuidado.

Falta de materiais 
para a execução do 
trabalho em uma UTI.

Relacionar risco de 
IRAS com falta de 
insumos e EPIs.

Percepção sobre as 
razões das falhas de 
abastecimento.
Participação 
no processo de 
aquisição e gestão de 
suprimentos do setor.

Participação dos 
colaboradores 
no processo de 
abastecimento de 
insumos na UTI.
Percepção da 
biossegurança e 
importância de 
EPIs no cuidado 
e assistência ao 
paciente.
Percepção da 
qualidade de insumos 
e EPIs na assistência.

Percepção da forma 
de aquisição dos 
insumos e EPIs de 
serviço.

BATISTA (2004)

FIGUEIREDO; ZUFFI 
(2012)

FERREIRA et al. (2000).

LANNA (2010)

OLIvEIRA; CHAvES (2009)

HONÓRIO; 
ALBUqUERqUE (2005)

OLIvEIRA; CHAvES (2009)

HONÓRIO; 
ALBUqUERqUE (2005)

OLIvEIRA; CHAvES (2009)

O EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) é uma 
barreira mecânica. 
Dificuldades em relação à falta 
de material e local adequado 
para realização do curativo foi 
apontado em mais de 50% das 
entrevistas aplicadas pelos 
autores.
Enfermeiros e médicos ainda 
realizam procedimentos 
sem o uso de EPIs, pela não 
disponibilização no suprimento 
de materiais de segurança pela 
direção do hospital.
A falta de materiais tem muitos 
motivos  (recursos financeiros 
até falta de atenção gerencial).
A classificação de materiais 
em diferentes grupos ou 
classes possibilita estabelecer 
instrumentos de planejamento e 
controle adequado.
Falta de envolvimento da equipe 
de enfermagem com a Gestão 
de Recursos Materiais (GRM).

A preocupação com as medidas 
de biossegurança foi observada 
no hospital, principalmente, 
quanto às orientações para a 
utilização dos EPIs.

A equipe alimenta a expectativa 
de que os materiais adquiridos 
atendam às reais necessidades 
da assistência.
Importância da avaliação 
feita pelas enfermeiras 
e estabelecimento de 
especificações técnicas exatas 
em relação àquilo que se deseja 
adquirir. 

1. quanto ao uso de EPIs, quais 
os usualmente disponíveis na 
sua unidade?

2. quais os materiais cujas 
faltas são observadas com mais 
frequência em sua unidade? 

3. quais as dificuldades na 
prestação de assistência 
relacionadas com a falta de 
material em sua unidade?

4. Por quais motivos você acha 
que os materiais faltam?

5. Sugestões que você daria 
ao setor responsável pelas 
compras, para a melhoria do 
desempenho em sua unidade?

6. Na falta de um item, qual a 
atitude da equipe de trabalho?

7. quais os itens de consumo 
mais importantes na sua 
atividade diária?

8. qual sentimento você tem 
quando deixa de prestar 
assistência pela falta de 
qualidade dos insumos?

9. O que poderia melhorar em 
relação à aquisição de insumos 
em sua unidade? 

PassagEm do tExtoPrEssuPostos   autor(Es) E
ano dE PubliCação

PErgunta 
Elaborada

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Uma apreciação final sobre o tema permitiu 
que cada entrevistado falasse livremente, regis-
trado como observações no final do roteiro apli-
cado, representada pela questão de número 10 do 
roteiro, a fim de conhecer o real impacto da falta 
de um insumo ou EPI na condução do trabalho de 
assistência, para a garantia da saúde do pacien-
te. Nesta questão o entrevistado deveria apontar 
uma situação crítica (que mais o incomodava) no 
desempenho de suas funções relacionadas à utili-
zação de materiais. 

Para cada uma das respostas foi realizada a análise 
de conteúdo que, segundo Bardin (2009) pode ser des-
crita como um conjunto de técnicas de investigação 

que, através de uma descrição objetiva, sistemática 
e quantitativa do conteúdo manifesto das comunica-
ções, tem por finalidade a interpretação destas mes-
mas comunicações.

   4 REsuLTADOs E CONCLusÕEs

4.1 FALTA DE INSUMOS E OCORRÊNCIA 
DE IRAS ENTRE 2012 E 2013

O número total de trabalhadores da UTI entrevis-
tados foi de 23 e o número por categoria profissional é 
apresentado na Tabela 1.

Quadro 02 - ESTILO DE LIDERANçA PREDOMINANTE DO LíDER DE ACORDO COM O SUPERIOR DOS LíDERES

Figura 1. DISTRIBUIçãO DE FORNECIMENTO DE AvENTAIS NO PERíODO DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013. 

ProFissão     nÚmEro dE ProFissionais
Auxiliar de enfermagem 7

Técnico de enfermagem 4

Fisioterapeuta 2

Enfermeiro 8

Médico 2

total                             23

Dos participantes, 100% relataram que as luvas, 
as máscaras e os aventais são disponíveis na unidade 
em boa parte do tempo. Porém, o item mais apontado 
como “em falta” foi o avental de isolamento, o qual 
não é solicitado pela enfermagem ao almoxarifado, 
mas sim entregues pela rouparia, que apresentou al-
guns intervalos para entrega dos enxovais em perí-

odos longos, devido à terceirização da empresa que 
realizava a higiene destes itens.

A análise documental das planilhas de solicitações de 
materiais mostra que no segundo semestre de 2012, entre 
os meses de agosto e novembro de 2012, houve um perío-
do crítico de desabastecimento de aventais impermeáveis 
de mangas longas (não estéril) para a UTI (Figura 1).

Fonte: Elaborada pelos autores com base na planilha de insumos.
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Ainda no mesmo período, nota-se que, entre agos-
to e dezembro de 2012, a falta de abastecimento de 

aventais parece ter sido compensada pelo aumento de 
abastecimento de luvas (Figura 2).

Figura 2. FORNECIMENTO DE LUvAS NO PERíODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012.

Figura 3. DISTRIBUIçãO DE ANTIBIÓTICOS DEvIDO à INFECçãO POR KPC (KLEBISIELLA 
PNEUMONIAE CARBAPENEMASE RESISTENTE) NO PERíODO ESTUDADO, 2012.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na planilha de insumos.

Fonte: Elaborada pelos autores com dados cedidos pela farmácia hospitalar e SCCIH.

Após o mês de agosto (período de falta de aven-
tais), houve um aumento do número de prescrições 
de dois antibióticos, a Colistina e o Carbapenem 
(Figura 3), muito empregados no controle de in-

fecção hospitalar causado pela bactéria Klebisiella 
Pneumoniae Carbapenemase resistente (KPC), co-
mum em casos de infeccções hospitalares (ANVI-
SA, 2014).

Segundo os entrevistados no primeiro semestre de 2012 foi detectada a ocorrência da falta de avental, 
devido ao problema de abastecimento do fornecedor para o almoxarifado central. Foi observado que a falta 
de abastecimento de aventais foi compensada pelo aumento de consumo de luvas descartáveis, fato esse que 
não evitou o aumento de casos de infecção hospitalar, ao contrário, observa-se que após o mês de agosto de 
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2012 houve um elevado número de prescrições de an-
tibióticos indicados para o tratamento por infecção e/
ou colonização pela bactéria KPC nos pacientes, de 
acordo com a Figura 5, onde se observa (no mês de 
setembro) a elevação de prescrição dos antibióticos 
Colistina e Carbapenem. 

No mesmo período, devido às infecções por mi-
crorganismo multirresistente, a Klebsiella pneumo-
niae (KPC), ocorreu o pior dos desfechos, como óbi-
tos de pacientes, onde foram notificados nos relatórios 
da SCCIH um total de 44 pacientes com infecção por 
KPC, sendo 18 com desfecho em óbitos. O próprio 
surto interno da KPC e consequente mortes gerou es-
tresse na equipe de atendimento, conforme apontado 
pelos entrevistados. 

No mesmo período de aumento de infecções, 
luvas foram utilizadas de maneira inapropriada, 
como garrote para punção venosa e em outras si-
tuações (devido à falta do tamanho ideal) faziam 
com que os profissionais aumentassem o consu-
mo, pois as mesmas rasgavam ao serem colocadas 
em mãos maiores do que a numeração real. E ain-
da havia o risco para acidentes, pois luvas muito 
grandes em mãos muito pequenas reduzem a área 
de contato e dificultam a precisão da atividade a 
ser realizada, podendo sim estar relacionada com 

a incidência de infecções.

4.2 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UTI

Em certa medida, não há como desconsiderar 
que a organização do trabalho e a gestão em saúde 
foram cronologicamente atravessadas por traços 
do modelo taylorista, com a fragmentação do co-
nhecimento e das práticas (organização parcelar 
do trabalho, especializações dentro de cada cate-
goria profissional, centralização no modelo bio-
médico), burocratização, normatizações técnicas, 
sistemas de controle de produção de serviços e 
procedimentos, mecanismos de alienação e imo-
bilidade, que até hoje seguem exercendo profunda 
inf luência nos conceitos e processos de trabalho 
(RIBEIRO et al., 2004). Muitos estudos reforçam 
a concepção do significado do trabalho, alertan-
do a respeito das causas do sofrimento psíquico, 
pois devem ser buscadas nas atividades humanas 
geradoras de significado, e uma delas é o trabalho 
(CODO, 2002). A seguir, as respostas são apre-
sentadas de acordo com o roteiro semiestrutura-
do. A primeira questão se refere à percepção so-
bre o abastecimento de EPIs, cujas respostas estão 
enumeradas na Tabela 2.

EPis (n)  (%)
Luvas de procedimento e estéreis 19 83

Avental 19 83

Máscara 17 74

Óculos 14 61

Gorro 5 22

Máscara nº 95 1 4

álcool gel 1 4

tabEla 2. RESPOSTAS SOBRE A PERCEPçãO DOS PROFISSIONAIS SOBRE EPIS SEMPRE DISPONívEIS.

Os materiais cujas faltas são observadas com mais frequência na UTI está apresentada na Figura 4
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Figura 4. DISTRIBUIçãO DOS ITENS EM FALTA qUANTO à PERCEPçãO DO COLABORADOR.

Fonte: Elaborada pelos autores

Em relação às questões 1 e 2, embora os aventais 
e luvas (83%) serem os itens mais lembrados como 
sempre disponíveis pelos profissionais (Tabela 2) 
os mesmos são considerados mais lembrados pela 
falta. A falta de avental foi lembrada em 95% das 
respostas, seguido da falta de luvas (34%) confor-
me demonstra a Figura 6. A particularidade do item 
avental é que a instituição substituiu o avental des-
cartável pelo avental de tecido em 2012. Este passou 
a ser higienizado por empresa terceirizada e distri-

buído pelo setor de rouparia, por meio de pedido 
telefônico, o que inviabilizou a entrega em muitas 
ocasiões, segundo os colaboradores. Quanto às di-
ficuldades na prestação de assistência, relacionadas 
com a falta de material na UTI, a Tabela 3 apresenta 
a frequência de tais percepções. A percepção sobre 
a demora no atendimento e o temor da infecção cru-
zada são as dificuldades mais percebidas nas respos-
tas dadas pelos profissionais, conforme a Tabela 3 
(26%, respectivamente).

PErCEPção obsErvada (n) (%)
Demora no atendimento 6 26,0

Infecção cruzada 6 26,0

Falta de abastecimento de materiais 4 17,4

Precaução de contato 2 8,7

Reposição de material 2 8,7

qualidade da assistência 1 4,3

Dificuldade em organizar o atendimento 1 4,3

Exame do paciente 1 4,3

Medicação 1 4,3

Adaptação de equipamentos 1 4,3

Não há falta 1 4,3

Uso inadequado 1 4,3

tabEla 3. PERCEPçãO DOS PROFISSIONAIS qUANTO à DIFICULDADE NA ASSISTêNCIA POR FALTA DE MATERIAIS.

A demora no atendimento pode ser crucial para 
a sobrevivência do paciente ao ser admitido em uma 
UTI e a falta de abastecimento de materiais (apon-

tada como 17% das respostas) pode estar associada 
na busca do material faltante no setor de almoxa-
rifado ou em outras unidades intra-hospitalares. A 
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sugEstõEs aPontadas (n) (%)
Controle da utilização e estoque 14 60,8

Planejamento e organização 9 39,1

Educação p/ uso consciente 7 30,4

Controle da distribuição e agilidade 5 21,7

Horário fixo de entrega e reposição pelo almoxarifado 4 17,4

Previsão do consumo 4 17,4

Almoxarifado 24 horas 2 8,7

Adequação do setor de compras 2 8,7

Compromisso 1 4,3

Comunicação efetiva 1 4,3

visualização do estoque 1 4,3

Objetivos claros  1 4,3

Confecção de kits para procedimentos 1 4,3

PErCEPção obsErvada (n) (%)
Desperdício de material e improvisação 8 34,8

Má administração e planejamento 7 30,4

Previsão inadequada do consumo 7 30,4

Falta de pessoal treinado na entrega 7 30,4

Falta de organização e controle do estoque 7 30,4

Falta de prioridades 1 4,3

verbas insuficientes 1 4,3

Não sabe 1 4,3

Não há falta 1 4,3

tabEla 5. SUGESTõES DOS PROFISSIONAIS PARA MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE INSUMOS.

tabEla 4. PERCEPçãO DOS PROFISSIONAIS SOBRE A RAZãO DA FALTA DE MATERIAIS.

percepção sobre quais os motivos da falta de mate-
riais indicam que o desperdício e improvisação são 

percepções mais lembradas, seguidas de falhas ad-
ministrativas (Tabela 4).

A improvisação e desperdício de material fo-
ram observados como mais registrados na Tabe-
la 4 (34,8%). Esses dados corroboram com outros 
estudos que apontam que independentemente dos 
motivos, a realidade é que a carência de recursos 
financeiros determina a diminuição ou mesmo a su-
pressão da aquisição de materiais, fazendo com que 
os profissionais de enfermagem utilizem o artifício 
da improvisação na assistência para substituir o ma-

terial ausente (VAGHETTI et al., 2011). Contudo, a 
contínua busca pela eficiência tecnocientífica requer 
uso racional de recursos, sem aquisição de arranjos 
ou improvisações indevidas de materiais e equipa-
mentos que possam provocar práticas inconsequen-
tes em serviços de saúde (OLIVEIRA et al., 2012). 
Em relação às sugestões dadas, para a melhoria do 
desempenho na UTI, o controle de estoque foi o 
mais apontado pelos profissionais (Tabela 5).

Os respondentes discorreram sobre a necessidade de 
um maior planejamento e organização do abastecimento 
e sobre o controle do uso e estoque pelo setor. Quanto 
a essa visão, Paschoal e Castilho (2010) afirmam que o 

SGM, além de aprimorar o controle de material, devi-
do à agilidade e praticidade, induz o profissional refle-
tir suas atitudes no dia a dia do trabalho, devido a sua 
responsabilização no processo. Outro aspecto apontado 
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pelos autores é que a partir do momento que o usuário 
adquire confiança no sistema de gestão de material, ele 
deixa de solicitar o material em abundância para se sen-
tir seguro ao prestar assistência ao paciente. 

Como apontado na questão 3, sobre a percepção 
da demora no atendimento ao paciente, por falta de 

algum material, esse atraso está relacionado no des-
locamento de algum membro da equipe na busca do 
item em outra unidade hospitalar, tal observação está 
evidente na resposta 6, onde 52% dos profissionais 
afirmam se deslocar para emprestar materiais de ou-
tra unidade (Tabela 6). 

tomada dE dECisão (n)  (%)
Empresta de outra unidade 12 52,2

Comunica a chefia, a SCCIH e a escriturária 9 39,1

Substitui por similar ou improvisa 7 30,4

Solicita ao almoxarifado/rouparia 7 30,4

Não realiza o procedimento 2 8,7

tabEla 6. MEDIDAS APONTADAS NA FALTA DE SUPRIMENTOS COMO TOMADA DE DECISãO.

Para realização da assistência segura ao paciente 
é necessário o cumprimento de regras e técnicas es-
pecíficas para cada procedimento; cada ação requer a 
utilização de vários materiais, portanto em cada uni-
dade de assistência deve existir o mínimo de mate-
riais de consumo diário, necessários para realização 
correta dos procedimentos, sem que o profissional de 
saúde saia de sua unidade em busca de insumos, du-
rante a assistência ao paciente. 

Segundo Mendes e Castilho (2009), na tentativa 
de minimizar esse problema ocorrem empréstimos de 

materiais entre algumas unidades hospitalares, mas 
nem sempre isso é possível, porque na maioria das ve-
zes há falta de material em todas as unidades, devido 
ao déficit no estoque do almoxarifado.

Luvas e avental ainda são percebidos como os 
itens primordiais na assistência, devido ao aumen-
to dos casos de IRAS entre agosto e dezembro de 
2012, quando a falta de aventais foi notada pela 
equipe da UTI (Figura 6). Ainda a percepção é de 
que esses dois itens são primordiais para evitar ca-
sos de IRAS (Tabela 7).

tiPo dE itEm (n) (%)
Luvas de procedimento e estéreis 16 69,5

Avental de isolamento 16 69,5

Máscara 10 43,5

Todos 6 26,0

Óculos 4 17,4

Swab alcoólico/álcool 3 13,0

Soro fisiológico 3 13,0

Seringas 3 13,0

Agulhas 2 8,7

Filtro HME 1 4,3

Degermante/Clorexidina 1 4,3

Gaze 1 4,3

Ataduras 1 4,3

Lençóis 1 4,3

tabEla 7. ITENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS OU MAIS IMPORTANTES PARA O PROFISSIONAL.
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Com relação ao sentimento ao prestar assistên-
cia, pela falta de qualidade dos insumos, impotên-
cia (21,7%), frustração (17,4%) e revolta (13%), são 
as sensações mais relatadas pelos profissionais pe-
rante a falta de insumos (Tabela 8). Questões ne-
vrálgicas como essa são comuns na realidade dos 

hospitais públicos e devem ser cuidadosamente 
consideradas, sob a pena de serem mais um fator 
de estresse para a equipe de enfermagem, que já 
trabalha em situações que envolvem os limites da 
vida, e de descrença desses hospitais (VAGHETTI 
et al., 2011).

sEntimEnto maniFEsto (n) (%)
Impotência 5 21,7

Frustração 4 17,4

Raiva/revolta 3 13,0

Não se envolve emocionalmente 3 13,0

Não realiza o procedimento 3 13,0

Assistência prejudicada 3 13,0

Tristeza 2 8,7

Inconformismo 1 4,3

Indignação 1 4,3

Desânimo 1 4,3

Preocupação 1 4,3

tabEla 8. SENTIMENTO RELATADO PELOS COLABORADORES PELA PERCEPçãO DA FALTA DE MATERIAL.

Percebe-se um grupo de profissionais que não 
demonstram qualquer relação emocional frente ao 
problema (13%) e outros que não cumprem o proce-
dimento (13%) sem buscar uma solução. Outros rela-
cionam a falta de materiais com a assistência prejudi-
cada (13%).

O profissional de saúde, em seu cotidiano lida 
com problemas durante a convivência diária junto a 

pacientes, familiares e colegas e que tem contribuí-
do para gerar situações de estresse de difícil resolu-
ção. O sentimento gerado por estas situações, muitas 
vezes, se traduz em impotência, frustração e revol-
ta (KOVÁCS, 2010). Na percepção dos profissionais 
para sugestões de melhorias, na aquisição de insumos 
da UTI, as respostas apontaram o planejamento insti-
tucional como principal foco (56,5%) (Tabela 9).

sugEstõEs dE mElhorias (n) (%)
Planejamento institucional 13 56,5

Administração direta das compras e estoque 9 39,1

Organização do atendimento 9 39,1

Redução do desperdício 6 26,0

Compromisso e conscientização dos profissionais 3 13,0

Controle diário dos estoques 3 13,0

Agilidade na reposição do material 1 4,3

Nada 1 4,3

tabEla 9. SUGESTõES DE MELHORIAS A PONTADAS PELOS RESPONDENTES.

Observa-se de maneia geral que a falta de material 
foi o item mais lembrado (65,2%) e que os profissio-

nais apontaram em mais de uma resposta que a fal-
ta de avental e o medo do risco de infecção cruzada 



80

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.2, p. 66-84, dez.2015/maio.2016   ISSN 1984-4204

(Tabela 10) são fatores que esses profissionais asso-
ciam à falha na assistência e consequente aumento 

de casos de IRAS, decorrente do período de agosto 
a dezembro de 2012.

Pontos CrítiCos (n) (%)
Falta de material 15 65,2

Desperdício/uso inadequado 14 60,8

Má qualidade do material 4 17,4

Perda de tempo 2 8,7

Assistência inadequada 2 8,7

qualidade  2 8,7

quantidade insuficiente 2 8,7

Indisponibilidade 2 8,7

Comunicação/informação 1 4,3

Nenhum 2 8,7

tabEla 10. RESPOSTAS qUANTO AOS FATORES CONSIDERADOS CRíTICOS DA FALTA DE ABASTECIMENTO.

Outro fator que mais incomoda os profissionais 
de saúde foi o desperdício ou uso inadequado dos 
insumos (60,8%). Os trabalhadores entendem que o 
desperdício tem se tornado uma prática inevitável, 
mesmo que não intencional, pois necessitam, coti-
dianamente, subutilizar e até inutilizar materiais 
para garantir o exercício do cuidado (VAGHETTI 
et al., 2011).

A qualidade do material disponível é indispensá-
vel para qualificar a assistência de enfermagem pres-
tada, viabilizar cuidado ao paciente e a atuação da 
equipe dentro dos padrões desejáveis de segurança 
(OLIVEIRA; CHAVES, 2009). Dentre as reformu-
lações necessárias em busca da qualidade do mate-
rial oferecido está a melhora nas especificações dos 
materiais padronizados e não padronizados, sen-
do possível obter materiais de qualidade superior e 
consequentemente melhora da assistência oferecida 
(GARCIA et al., 2012). 

A reposição contínua leva ao aumento da frequ-
ência das entregas dos materiais sincronizando-as 
com a demanda, reduzindo drasticamente os esto-
ques (Barbieri & Machline, 2006). A qualidade é 
um aspecto importante não apenas no teste de ma-
teriais durante o processo de compra, mas também 
durante o acompanhamento do uso destes materiais 
com visitas à segurança do paciente e da equipe 
(OLIVEIRA et al., 2012). 

Através da adoção de medidas voltadas para edu-
cação permanente, a instituição deve estimular os 

profissionais com aulas, cursos, seminários e pales-
tras com o objetivo de evidenciar a importância da 
adoção e implementação de medidas visando à prote-
ção e segurança não só dos profissionais como tam-
bém dos pacientes que estão sob seus cuidados. Além 
disso, é preciso que haja reformulação de políticas de 
prevenção de riscos ocupacionais, avaliação contínua 
da saúde dos trabalhadores e dos ambientes hospita-
lares (AMARAL et al., 2012).

No estudo apresentado por Roberto e Lira (2010), 
e também na opinião dos entrevistados, o ideal é que 
o processo de controle de materiais num hospital 
esteja sobre a responsabilidade técnica de um pro-
fissional preparado e que se conte com um número 
suficiente de pessoas, com formação adequada, de 
acordo com a complexidade e as funções desenvol-
vidas em cada processo. 

Um ponto importante para ressaltar é que a Ges-
tão de Suprimento de Materiais não tem recebido o 
devido trato profissional, desvalorizando-se o setor, 
por conseguinte a empresa hospitalar. Por vezes, 
delega-se essa responsabilidade a colaboradores não 
qualificados para o exercício da função. Os concei-
tos básicos, a linguagem técnica e os conhecimentos 
necessários devem ser adquiridos através de cursos 
especializados, o que resulta em ganhos de qualidade, 
produtividade, investimento no capital humano, efici-
ência e eficácia (ROBERTO; LIRA, 2010).

O levantamento dos insumos fornecidos no perí-
odo de 2012 a 2013 demonstrou a falta de materiais 
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essenciais ao longo de todo o ano, principalmente de 
insumos fundamentais para assistência ao cliente. A 
ocorrência de IRAS no período da falta de abasteci-
mento de aventais em 2012 foi uma percepção mar-
cante entre os profissionais e uma das lições aprendi-
das, que serviram como sinalizadores da falta de um 
insumo com os riscos de IRAS em uma UTI. 

Ficou evidente ainda que o aumento do aporte 
de luvas, não tornou a falha de abastecimento do 
item “avental” aceitável como substituição por ou-
tro tipo de insumo, e que o desperdício de material 
(luvas) também causou desconforto e estresse nos 
profissionais. 

O departamento de suprimento em serviços de 
saúde deve atender ao máximo a demanda de solici-
tações do profissional na assistência de uma UTI e, 
para isso, conhecer a percepção dos colaboradores a 
respeito do sistema, auxilia em melhorias e justificam 
o investimento em estoques específicos, viabilizando 
as soluções encontradas pela equipe para atingir os 
objetivos, a que se destinam as instituições de saúde. 

Espera-se que os serviços de saúde tenham o mí-
nimo de insumos para que o paciente receba a melhor 
assistência e os profissionais possam executar seus 
trabalhos guiados pelas boas práticas com os mate-
riais básicos e de qualidade, para que desta forma, 
possam dedicar maior tempo à assistência do que nas 
soluções de problemas emergenciais do processo lo-
gístico de insumos, em improvisações, buscas ou re-
posições de materiais considerados essenciais.

   5 LImITAÇÕEs 

Uma limitação do estudo foi realizar uma pesqui-
sa sobre a percepção dos próprios gestores de com-
pras e funcionários do almoxarifado que, por outro 
lado, sofrem com as pressões ou reclamações dos pro-
fissionais de saúde da UTI, quando suas requisições 
não são atendidas. 

   6 RECOmENDAÇÕEs DE EsTuDO. 

Como sugestão ou contribuição para a prática pro-
fissional, o planejamento da aquisição de materiais 
deve levar em conta a percepção dos colaboradores 
atuantes de uma UTI, como Steakholders envolvidos 
na operação logística e administrativa. A avaliação 
dos materiais e equipamentos, antes de sua aquisição, 
para que os profissionais que vão utilizá-los em sua 
prática profissional possam emitir a sua opinião sobre 
o produto, ajudaria na tomada de decisão da seleção 
de fornecedores no processo licitatório. Com esse 
enfoque, um novo estudo poderia ser desenvolvido 
como um aspecto prospectivo (iniciado no presente, 
e seguindo para o futuro), a fim de obter resultados 
de uma ação de intervenção, como na pesquisa-ação. 

Desta forma, os profissionais de saúde se senti-
riam mais participativos, confiantes e certos de que 
a execução de seu trabalho em uma UTI não trará 
danos adicionais aos pacientes e nem a si mesmo por 
falta de materiais. 
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resUmo
A compreensão dos fenômenos propiciados pela interação entre as organizações e as pessoas, em todos os seus aspectos, configura-se como objeto 
de estudo de diversos pesquisadores da teoria da complexidade. Aspectos sociais, econômicos, políticos e tecnológicos interferem no comportamento 
da sociedade de uma forma abrangente e pela multidimensionalidade de todos os ramos do conhecimento. Sob a ótica da teoria da complexidade, 
organizações são sistemas formados por órgãos interdependentes, que interagem entre si com mútua e recíproca influência de fatores externos. 
Nesse contexto, esse estudo associa a teoria da complexidade aos sistemas complexos fortemente acoplados e às organizações de alta confiabilidade, 
como o sistema de aviação. Essa associação está fundamentada nas teorias que estudam sistemas complexos e confiabilidade, como Normal 
AccidentsTheory (NAT) (Charles Perrow) e (Karl Weick). O objetivo deste estudo é analisar as causas do acidente com o Boeing 737 – 8EH, voo 1907, 
da Companhia Gol Transportes Aéreos S.A., a partir dos pressupostos das referidas teorias. O método de pesquisa foi o estudo de caso, utilizando-se 
dados secundários. Pesquisa descritiva e, no que se refere à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa. As conclusões sinalizam 
que o episódio do acidente foi caracterizado por interações múltiplas em um sistema fortemente acoplado, de alta complexidade que, mesmo com 
todas os mecanismos  de segurança, está sujeito a falhas em algum subsistema, devido à acentuada interdependência entre as partes, que pode 
acarretar sérias consequências, pressupostos que se configuram como o cerne das Normal AccidentsTheory (NAT) e High ReliabilityTheory (HRT).

PalaVras-cHaVe: Complexidade. Confiabilidade. Organizações. Interações. Sistemas.
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aBstract
The comprehension of the phenomena propitiated by the interaction between the organizations and the people, in all their aspects, is configured 
as the object of the study of several researchers of the theory of complexity. Social aspects, economical, politics and technological interfere on the 
society’s behavior from a comprehensive form and for the multidimensionality all the knowledge branches. under the optical of the theory of complexity, 
organizations are systems formed by independent entities, which interact one another with mutual e reciprocal influence of external factors. On this 
context, this study associatethe theory of complexity to the complex systems strongly coupled and to the highly reliable organizations, like the aviation 
system. This association is based on the theories which study complex and reliable systems, like Normal Accidents Theory (NAT) (Charles Perrow) and 
High Reliability Theory (HRT) (Karl Weick). This study’s aim is to examine the causes of the accidents with the Boeing 737-8H, flight 1907, of Gol Airlines 
S.A., as of the assumptions of the reported theories. The method used on this research was the study of the case, using secondary data. Descriptive 
research, and, referring to the problem’s approach, it handles with a qualitative research. The conclusion that the accident episode was characterized 
by multiple interactions in a system strongly coupled, of a high complexity that, even with all the safety mechanisms, is capable to fail on some 
subsystem, due to the accented interdependency between the parts, which can cause serious consequences, assumptions that shape themselves with 
the core of the Normal Accidents Theory (NAT) and High Reliability Theory (HRT).

KEY WORDS:  Complexity. Confiability. Organizations. Interactions. Systems.

INTRODuÇÃO

Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, es-
tão vinculadas a uma organização ou utilizam-na para 
satisfazer uma necessidade, seja uma organização pú-
blica, seja privada, seja do terceiro setor. Participar de 
uma comunidade organizacional ou utilizar os seus 
serviços requer confiança, credibilidade e crença em 
que sua missão será cumprida, seus objetivos serão al-
cançados e seus clientes serão satisfeitos, bem como 
em que essas organizações permanecerão atuando de 
forma contínua e perene em seu papel social. Isso por-
que até mesmo as empresas que visam ao lucro preci-
sam desempenhar um papel social, contribuindo para 
o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas por meio 
dos serviços e produtos que oferecem. Muitos “atores” 
estão envolvidos direta ou indiretamente nas organiza-
ções na condição de fornecedores, clientes, acionistas, 
executivos, empregados, sociedade. Todos esses agen-
tes interferem, influenciam e são afetados pelas deci-
sões, evolução ou pelo declínio de uma organização. 
De certa forma, todos esses agentes atuam de forma 
interdependente. As mudanças e instabilidades em um 
determinado “ator” afetam diretamente os outros. 

Além da influência dos stakerolders, a organiza-
ção sofre a interferência do ambiente externo, uma 
vez que decisões políticas, comportamentos sociais, 
oscilações econômicas e inovações tecnológicas po-
dem alterar seus rumos e objetivos, de modo que, por 
mais que se utilize de técnicas sofisticadas de gestão, 
não consegue vislumbrar todos os eventos que podem 
comprometer até mesmo a sua existência, necessitan-
do, assim, desenvolver estratégias emergentes para 
atender às demandas provenientes da imprevisibili-

dade. A teoria da complexidade busca compreender 
os fenômenos que provêm da interação entre esses 
fatores e aspectos. 

A importância e a influência das organizações se 
tornam ainda mais fortes quando estas se inserem em 
sistemas complexos, como, por exemplo, o sistema 
aeroviário, as indústrias química, nuclear e petrolí-
fera, os sistemas de transportes, dentre outros. Desse 
modo, possíveis falhas podem gerar graves consequ-
ências para os seus stakerolders e a sociedade de uma 
forma geral. Esses sistemas são considerados de alta 
complexidade e fortemente acoplados. Exatamente 
por conta dessa característica, estão sujeitas a aci-
dentes, como preconiza a Normal AccidentsTheory 
(NAT) (Charles Perrow). Essas organizações, devido 
à natureza das suas operações, necessitam conquistar 
um elevado grau de confiabilidade, escopo da High 
ReliabilityTheory (HRT) (KarlWeick). Este estudo 
tem como objetivo principal analisar as causas do aci-
dente com o boeing O Boeing 737 – 8EH, voo 1907, 
da Companhia Gol Transportes Aéreos S.A., a partir 
dos pressupostos da NAT e da HRT. 

8.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

TEORIA DA COMPLEXIDADE E GESTÃO DE 
SISTEMAS COMPLEXOS

A teoria da complexidade se caracteriza principal-
mente pelo estabelecimento de um novo paradigma 
em relação ao comportamento dos sistemas orga-
nizacionais frente às instabilidades ambientais, se-
jam internas, sejam externas. Esse novo paradigma 
é pautado na busca constante pela compreensão dos 
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fenômenos propiciados pela interação entre as orga-
nizações e as pessoas em todos os aspectos – sociais, 
econômicos, políticos, culturais e tecnológicos – que 
interferem no comportamento da sociedade de uma 
forma abrangente e pela multidimensionalidade de 
todos os ramos do conhecimento humano. Para Mo-
rin (2005) é necessário conceber a complexidade não 
como algo que nos apresenta respostas imediatas e 
simplistas para tudo, mas como algo que nos motiva a 
pensar. Da mesma forma que a complexidade substi-
tui a simplificação, ela permite compreender melhor e 
esclarecer esses fenômenos. O autor reforça esse pen-
samento quando ressalta que somos seres ao mesmo 
tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos 
e espirituais. Assim, a complexidade é aquilo que ten-
ta conceber a articulação, a identidade e a diferença 
entre esses aspectos, enquanto o pensamento simpli-
ficante os separa ou os une de forma reducionista.

As organizações sempre foram vistas como sistemas 
lineares, estáticos e previsíveis, com suas estruturas de 
produção baseadas em entradas, processamentos, saí-
das e resultados.  Sob a ótica da teoria da complexidade, 
são sistemas formados por órgãos internos interdepen-
dentes, que interagem entre si, com mútua e recíproca 
influência de fatores externos e devem se reinventar de 
forma constante, para enfrentar as mutações ambientais 
permanentes. Segundo Ponchirolli (2007), para muitos 
pensadores das ciências sociais, a teoria da complexi-
dade lança luz sobre as organizações humanas, que são 
sistemas complexos constituídos por muitos agentes in-
terativos que buscam a auto-organização. Elas também 
são adaptativas, de modo que as regras do seu compor-
tamento mudam à medida que elas evoluem e aprendem. 
Essa assertiva é reforçada pelo pensamento de Stacey 
(1996), quando afirma que organizações são todos que 
são partes de todos maiores, como as economias e so-
ciedades, constituídas por indivíduos que interagem 
continuamente para recriar o todo, e as totalidades, que 
por sua vez afetam a interação das partes, tudo em ci-
clos eternos do nascimento, morte e renascimento. Essa 
interação demonstra o caráter dinâmico, instável e, ao 
mesmo tempo, cooperativo que uma organização pos-
sui. Para Bearnard (1973), as organizações são sistemas 
cooperativos no âmbito de uma complexidade de com-
ponentes físicos, biológicos, pessoais e sociais, entre os 
quais existe uma relação sistemática que está implícita 
na frase “cooperação de duas ou mais pessoas é deno-
minado ‘organização’”.

A ordem cria a desordem. O rotineiro e a busca 
pela estabilidade proporcionam riscos de estagnação 
e impotência diante de desafios, visto que o sistema 

organizacional interage, de forma contínua, com os 
ambientes interno e externo, ocorrendo uma retroali-
mentação mediante a qual a organização é influencia-
da pelo ambiente que também sofre a influência desta. 
Morin (2005) afirma que a organização não pode ser 
reduzida à ordem, embora a produza. Uma organiza-
ção mantém um todo não redutível às partes porque 
possui qualidades emergentes, permitindo retroação 
dessas qualidades emergentes do todo sobre as partes. 
O autor compara a organização a um organismo vivo 
que se autorregulamenta. Essa comparação é um dos 
pressupostos básicos da teoria da complexidade. 

Serva (1992) ressalta que o conceito de auto-organi-
zação é proveniente do estudo dos sistemas vivos que 
se apresentam como resultantes da capacidade de aten-
der às demandas das turbulências aleatórias dos siste-
mas por desorganizações seguidas de reorganizações 
internas. Parece ser um paradoxo, quando se entende 
que para promover estabilidade são necessários o de-
sequilíbrio, a ruptura com o conhecido, com o previsí-
vel, mas paradoxos são comuns para a compreensão de 
um mundo complexo e instável. Para Lamas e Godoi 
(2006), um dos princípios da teoria da complexidade 
é que o caos e a ordem interagem e o comportamen-
to adaptativo persiste, passando pela fase caótica, com 
interações randômicas, até a fase de ordem, em que as 
interações são estáveis. A complexidade gera capaci-
dade de adaptação, sugerindo que as organizações de-
vem mover-se a um estado de desequilíbrio. A própria 
organização não sobrevive sem desenvolver os seus 
processos de interação em busca de ordem, que se en-
contra por meio de desequilíbrios. Esses termos estão 
plenamente vinculados. É exatamente o que defende 
Morin (2005), quando ressalta que para compreender 
com clareza as noções de ordem e desordem é necessá-
rio compreender que esses dois conceitos fazem parte 
de um tetragrama formado por ordem, interação, de-
sordem, organização. É preciso conceber o universo a 
partir de uma dialógica entre esses termos.

Pode-se deduzir que os organismos vivos apresen-
tam capacidade de autorregulação, o que pressupõe 
maior capacidade adaptativa de transformar os de-
sequilíbrios e as oscilações ambientais em um novo 
equilíbrio, exatamente a desordem que cria a ordem, 
a “destruição criativa”, fundamental para o proces-
so de inovação organizacional como estratégia para 
fazer face às incertezas ambientais. Seguindo essa 
mesma linha de raciocínio, Morgan (2007) corrobora 
com a abordagem sobre os organismos vivos, quando 
também os associa ao que ele classifica como “sis-
temas abertos”, aqueles que estabelecem uma troca 
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constante com o ambiente, novos ciclos, novos estí-
mulos e transformações internas, fundamentais para 
a sustentação da vida do sistema. 

O novo paradigma compreende as organizações 
como sistemas dinâmicos, complexos e não lineares. 
A concepção linear, segundo a qual a organização 
mediante fórmulas pré-concebidas consegue sempre 
resultados com as mesmas estratégias deliberadas con-
trapõe-se às exigências do novo ambiente turbulento e 
instável que, por meio da retroalimentação que a em-
presa desenvolve com esse ambiente apresenta sempre 
novas fórmulas, oportunidades e aprendizados. Mint-
zberg (1998) compreende que o mundo está sempre 
em mutação. De forma drástica ou lenta, a mudança 
acontece e, às vezes, a estratégia da empresa perde sin-
cronia com o ambiente e, a organização, de repente, 
deve alterar seus padrões estabelecidos com um novo 
conjunto integrado de estratégias e estruturas.

Mutações, caos, ambiguidade, imprevisibilidade, 
incerteza, paradoxos são termos que permeiam a con-
juntura atual das organizações e do mundo e são per-
tinentes e característicos da teoria da complexidade 
em sua essência. Serva (2006) cita Atlan, que afirma 
que a auto-organização cria o novo e a capacidade do 
sistema de interagir com os eventos aleatórios que o 
perturba, modificando a sua estrutura. Assim, ambi-
guidade e paradoxo marcam a relação entre ordem e 
desordem, de modo que, quanto mais complexo for o 
sistema maior a capacidade de lidar com a desordem.

Visualizar cenários complexos se torna o grande de-
safio das lideranças empresariais no atual contexto. Ana-
lisar as oscilações econômicas, sociais, políticas, tecnoló-
gicas e culturais do ambiente externo, bem como fazer as 
devidas associações com o ambiente interno, constituído 
de tecnologias que podem ficar ultrapassadas, estruturas 
organizacionais que muitas vezes são contraproducentes, 
pessoas com anseios e personalidades diferentes são al-
guns fatores que provocam ambiguidades e paradoxos. 
Interpretar com maior profundidade esses paradoxos e 
tomar as decisões mais apropriadas é um desafio árduo 
que se impõe às organizações. Aprender a administrar o 
caos pode ser o caminho para amenizar as incertezas que 
ameaçam a sustentabilidade organizacional.

2.2 – RELAÇÃO ENTRE NORMAL 
ACCIDENTS THEORY(NAT) E HIGH 
RELIABILITY THEORY(HRT) E A TEORIA 
DA COMPLEXIDADE

Existe uma forte dependência das pessoas em re-

lação às organizações. Elas existem para satisfazer 
algum tipo de necessidade humana, seja um produto, 
seja um serviço. De fato, a maioria das pessoas possui 
algum vínculo com uma determinada organização, 
como cliente, usuário, colaborador, fornecedor ou 
proprietário. Por essa razão, precisamos do bom de-
sempenho das firmas, pois falhas e ineficiências afe-
tam de forma contundente a sociedade de uma forma 
geral. As organizações são constituídas por pessoas 
e tecnologias, sendo, portanto, sistemas sócio técni-
cos. Para Morgan (2007), a ênfase nas pessoas e na 
tecnologia é percebida agora na visão de que as orga-
nizações podem ser mais bem compreendidas como 
sistemas sócio técnicos. Um elemento dessa configu-
ração sempre influencia e interfere no outro. Quando 
estabelecemos um sistema técnico, ele sempre tem 
consequências no aspecto humano. Isso significa que 
a interação entre tecnologias e pessoas, algo inerente 
às organizações, é uma das principais configurações 
de sistemas adaptativos complexos. Essa complexi-
dade é acentuada em alguns tipos de organizações 
que estão inseridas em determinados ramos que, por 
suas próprias características, exigem uma interação 
e uma dependência maior entre pessoas, tecnologias, 
sistemas internos e externos. Para Meyer Jr. (2007), 
algumas organizações são consideradas complexas 
porque possuem particularidades que exigem uma 
análise mais acurada. Nessas organizações a com-
plexidade é inerente à sua natureza, é decorrente do 
seu tipo de produção de modo que elas também estão 
sujeitas a falhas e irregularidade em suas operações, 
o que compromete o seu desempenho. Mas quais são 
esses processos produtivos que proporcionam um 
grau mais elevado de complexidade às organizações 
a ponto de exigir uma avaliação mais profunda das 
consequências de possíveis falhas que são próprias de 
sistemas sócio técnicos?

O próprio Meyer Jr. (2007) esclarece que os tipos 
mais comuns se referem às usinas nucleares, controle e 
operações de tráfego aéreo, plataformas de petróleo, ex-
pedições espaciais, submarinos nucleares, porta-aviões, 
unidades hospitalares de urgência, sistemas de trans-
porte ferroviário, usinas elétricas, indústrias químicas, 
sistema de abastecimento de água, dentre outros. Perce-
be-se que, pela natureza dessas operações, as consequ-
ências de possíveis falhas são muito mais graves que em 
organizações sem essas características. Um dos princi-
pais pressupostos das teorias que abordam a complexi-
dade é a mútua influência dos indivíduos nos sistemas e 
vice-versa. Portanto, as falhas em sistemas em que esses 
fatores apresentam um alto grau de interdependência 
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merecem especial atenção. É nesse entendimento que as 
teorias NAT e HRT estão ancoradas.

A NAT – Normal AccidentesTheory foi difundida 
por meio dos estudos e pesquisas de Charles Perrow 
e tem como pressuposto o entendimento de que aci-
dentes são inevitáveis em sistemas complexos de inte-
rações múltiplas. Segundo Perrow (1999), a noção de 
interações desconcertantes é cada vez mais familiar 
a todos nós, a ponto de caracterizar o nosso mundo 
social, político, tecnológico e industrial. Os sistemas 
crescem em tamanhos e funções diferentes, aumen-
tam seus laços e experimentam interações mais ines-
peradas com outros sistemas e se veem vulneráveis a 
acidentes inevitáveis. A teoria de Perrow despertou 
interesse em outros autores que buscam compreender, 
de forma mais precisa, o impacto das interações des-
concertantes para os sistemas. Rijpma (1997) ressalta 
a tese de Perrow quando destaca o ponto crucial da 
NAT – Normal Accidents Theory – de que, em cer-
tos sistemas tecnológicos com interações complexas 

e fortemente acoplados, acidentes e falhas são inevi-
táveis, de forma que não podem ser previstos por de-
signers nem compreendidos pelos operadores. Turner 
(1994), também discorre sobre a influência de inte-
rações múltiplas na ocorrência de acidentes quando 
defende que desastres são eventos sócio técnicos na 
medida em que argumenta que as causas de acidentes 
estão relacionadas, ao mesmo tempo, a falhas técni-
cas e à deficiência da gestão e que eventos desastrosos 
surgem como subprodutos do funcionamento normal 
do gerenciamento de sistemas técnicos.

Perrow (1999) fundamenta o seu conceito de sis-
temas fortemente acoplados e frouxamente acoplados 
a partir do nível de interações lineares ou complexas 
de um sistema. Interações lineares são familiares, de 
produção esperada e de sequência conhecida; as com-
plexas são sequências não esperadas, não vísiveis ou 
não imediatamente compreensíveis. Na tabela abaixo, 
Perrow (1999) estabelece um paralelo entre esses dois 
tipos de interação. 

Fonte: Perrow (1999)

Proximidade

De modo comum conexões

Subsistemas interligados

Substituições limitadas

Loops de feedback

vários controles e interações

Informações indiretas

Compreensão limitada

Segregação espacial

Conexões dedicadas

Subsistemas segregadas

Substituições fáceis

Poucos loops de feedback

único propósito, controles segregados

Informação direta

Compreensão ampla

tErmos rEsumo
sistEmas ComPlExos

sistEmas 
linEarEs

Para Shrivastava, Sonpar e Pazzaglia (2009), a 
natureza das interações no âmbito dos sistemas e o 
grau de acoplamento entre seus subsistemas é a tese 
principal da NAT, concluindo-se então que uma falha 
em sistemas tecnológicos complexos e interativos e 
firmemente acoplados pode acarretar acidentes. Po-
de-se deduzir então que os princípios que sustentam a 
NAT, baseados nos estudos de Chales Perrow (1999) 
são pautados basicamente na ideia de que sistemas 
fortemente acoplados possuem subsistemas com inte-
rações complexas, múltiplas e não lineares, de modo 
que falhas em um desses subsistemas interferem, de 
forma rápida e contundente, nos demais, tornando 
inevitável a ocorrência de um eventual acidente, mes-

mo considerando que sistemas fortemente acoplados 
devem ser construídos sob a égide da segurança e da 
eficiência. 

A NAT preconiza que os sistemas complexos, for-
temente acoplados pela sua própria características de 
multifuncionalidade e acentuada interdependência, 
também estão vulneráveis a falhas, o que pode acar-
retar acidentes. Assim, pode-se atribuir pouca con-
fiabilidade às organizações complexas? O que seriam 
realmente as organizações de alta confiabilidade? 
Rijpma (1997), ao realizar uma ampla reflexão sobre 
as diferenças entre a Teoria dos Acidentes Normais 
(NAT) e a Teoria das Organizações de Alta Confiabi-
lidade (HRT) cita o pensamento de diversos autores 
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sobre aspectos que caracterizam a HRT: a escola de 
Berkeley, na Teoria Alta Confiabilidade (HRT) afir-
ma haver descoberto estratégias organizacionais com 
que as organizações enfrentam complexidade e forte 
acoplamento, obtendo registros de segurança em cir-
culação (ROBERTS, 1993). Organizações altamente 
confiáveis (HROs) centralizam o projeto de instala-
ções de decisão a fim de permitir a tomada de decisão 
descentralizada (WEICK, 1987). Finalmente, HROs 
aprendem a compreender as complexidades da tec-
nologia e os processos de produção (ROCHLIN; LA 
PORTE; ROBERTS, 1987).

Seriam, então, as teorias NAT e HRT conflitan-
tes e antagônicas ou existem pontos convergentes e 
complementares? O próprio Rjpma (1997) esclarece 
que está implícita nesse paralelo a diferença entre os 
níveis que agrega cada teoria. A NAT, em sua essên-
cia, discorre sobre as causas de acidentes em siste-
mas fortemente articulados, e a HRT busca distin-
guir as estratégias organizacionais que promovem a 
confiabilidade geral. Segundo Shrivastava, Sonpar e 
Pazzaglia (2009) é praticamente impossível que es-
tudiosos sobre acidentes descartem as teorias NAT e 
HRT em suas pesquisas e análises. No entanto, isso 
não significa que as teorias gozem de totais aceita-
ção e unanimidade. 

Karl Weick (2001), um dos principais autores sobre 
a Teoria de Alta Confiabilidade – HRT, discorre sobre 
as principais características das organizações de alta 
confiabilidade, quando defende que existem cinco 
princípios que norteiam as práticas dessas organiza-
ções quanto a prevenção, antecipação e contenção de 
acidentes: preocupação com o fracasso, relutância em 
simplificar, sensibilidade às operações, compromisso 
com resiliência, deferência à perícia. Podemos consi-
derar esses princípios o cerne da teoria, o que possi-
bilita um entendimento claro sobre o que realmente 
significam as organizações de alta confiabilidade. 
Weick e Suticliffe (2001), em relação aos dois primei-
ros princípios, argumentam que a preocupação com o 
fracasso proporciona maior cuidado com todo e qual-
quer sinal que possa representar ameaça ao sistema, 
e relutância em simplificar evita que a organização 
caia na armadilha de desprezar sinais aparentemente 
inofensivos que, na verdade, podem propiciar falhas e 
acidentes. Semelhantemente a esses princípios,Weick 
e Suticliffe (2001) reforçam que a sensibilidade para 
as operações incentiva as lideranças a valorizar e ou-
vir as pessoas da linha de frente e isso ajuda a de-
tectar futuros problemas. Percebe-se que a essência 
desses três primeiros princípios é a precaução e a an-

tecipação relacionadas a possíveis acidentes. Weick e 
Suticliffe (2001), na busca de identificar outros pres-
supostos que norteiam as práticas nas organizações 
de alta confiabilidade, argumentam ainda que a capa-
cidade de resiliência permite ao sistema recuperação 
e superação após possíveis erros da organização, bem 
como a deferência à perícia acarreta agilidade na so-
lução de problemas quando se proporciona autonomia 
às pessoas na linha de frente, priorizando a compe-
tência à hierarquia. As teorias NAT e HRO procuram 
explicar os fenômenos organizacionais relacionados 
à possibilidade de ocorrência de acidente, a primeira 
defendendo a tese de que acidentes são inevitáveis em 
sistemas complexos fortemente acoplados; a outra, a 
defesa em torno da existência de organizações de alta 
confiabilidade. As teorias certamente possuem pon-
tos convergentes e colaboram para uma visão mais 
ampla e acurada sobre a gestão de sistemas adaptati-
vos complexos.

    mETODOLOGIA

A pesquisa foi documental e utilizou como base 
de consulta o relatório oficial do CENIPA – Centro 
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáu-
ticos, bem como publicações e matérias veiculadas 
nos meios de comunicação. A análise teve como foco 
o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 
2006, com um Boeing 737-800, voo 1907, da compa-
nhia aérea GOL, e o Jato Legacy 600, da EMBRA-
ER. O estudo tratou ainda de investigar as causas do 
acidente a partir dos pressupostos da Teoria do Aci-
dente Normal – NAT e da Teoria de Alta Confiabili-
dade – HRT.

A princípio foi realizado um estudo bibliográfico, 
que teve como fontes de dados secundários sites da 
internet e relatórios. Quanto aos objetivos, tratou-
-se de uma pesquisa descritiva. Na concepção de Gil 
(2010), esse tipo de estudo tem como principal ob-
jetivo descrever características de uma determinada 
população ou fenômeno, considerando a relação entre 
as variáveis. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de 
caso, que, na visão Yin (2001) é uma pesquisa de in-
vestigação científica que é utilizada para compreen-
der processos sociais complexos que se manifestam 
em situações problemáticas.

No que se refere à abordagem do problema, trata-
-se de uma pesquisa qualitativa. Cooper e Schindler 
(2008) afirmam que pesquisas dessa natureza impli-
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cam uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objeto de pesquisa. Com base nesses 
elementos, são extraídas informações que servirão 
de base para a análise do estudo a que o pesquisador 
se refere.

A análise dos dados qualitativos ocorreu mediante 
associação entre as causas do acidente analisado e a 
fundamentação da Teoria do Acidente Normal – NAT 
e da Teoria de Alta Confiabilidade – HRT, que dis-
correm sobre a ocorrência de acidentes em sistemas 
fortemente acoplados e as organizações de alta con-
fiabilidade. 

 

ANáLIsE E DIsCussÕEs

No dia 29 de setembro de 2006 ocorreu o segundo 
maior acidente aéreo da história da aviação brasilei-
ra.  O Boeing 737 – 8EH, da Companhia Gol Trans-
portes Aéreos S.A., colidiu com a aeronave Embraer 
Legacy, BEM – 135 BJ, da empresa norte-americana 
Excel Aire Services Inc.  O Boeing da empresa Gol 
realizava um voo regular, que decolou às 18h e 35m, 
de Manaus (AM), na data acima citada, e tinha como 
destino a cidade do Rio de Janeiro (RJ), com escala 
prevista na cidade de Brasília (DF). Transportava 148 
passageiros e 06 tripulantes. A aeronave Legacy rea-
lizava um voo de translado, decolou às 17h e 51m da 
mesma data, na cidade de São José dos Campos (SP) 
e tinha como destino a estação da Flórida, nos EUA, 
com escala prevista em Manaus (AM). Transporta-
va dois tripulantes – dois pilotos americanos, Joseph 
Lapore e Jan Paul Paladino – e mais 06 passageiros.

Segundo Brasil (2008), às 19h e 56m do dia 29 de 
setembro de 2006, as duas aeronaves colidiram fron-
talmente, tocando as duas asas esquerdas no aerovia 
UZ6, que liga as áreas terminais de Manaus e Brasí-
lia, no nível de voo 370 (FL 370). A aeronave Legacy 
sofreu danos no estabilizador e profundor esquerdos, 
mas manteve-se controlável e pousou em emergência, 
no campo de provas Brigadeiro Veloso (SBCC). Seus 
ocupantes saíram ilesos.

Brasil (2008) relata que o Boeing da Gol perdeu 
inicialmente cerca de um terço da asa esquerda e fi-
cou incontrolável aos pilotos. A aeronave entrou em 
mergulho, vindo a ter separação estrutural em voo 
antes de atingir o solo, em meio à selva fechada. Não 
houve sobreviventes. 

O acidente foi considerado, até então, o maior da 
história da aviação brasileira, por haver vitimado 154 
pessoas. Esse número foi superado em 17 de julho de 

2007, quando uma aeronave AIRBUS A320-233, da 
empresa TAM Transportes Aéreos, não conseguiu 
pousar totalmente no aeroporto de congonhas, em 
São Paulo (SP), e colidiu com um prédio da própria 
empresa, vitimando 187 pessoas que estavam a bor-
do e 12 pessoas em solo, totalizando 199 pessoas. O 
acidente do voo 1907 da GOL também é considerado 
um dos maiores em complexidade a ser investigado.

Segundo o relatório de Brasil (2008), a investiga-
ção baseou-se em 04 pontos focais: 

1- funcionamento do Transponder e equipamentos 
de rádio e navegação da aeronave Legacy;

2- conhecimento e preparo previstos aos pilotos do 
Legacy para a realização de voo no espaço aéreo 
fora dos EUA;

3- aspectos relativos a normas e procedimentos dos 
sistemas de controle de tráfico aéreo atualmente 
em uso no Brasil e no mundo;

4- sistemas e equipamentos de comunicação e vigi-
lância do sistema de controle do espaço aéreo bra-
sileiro  (SISCEAB).

Sobre o primeiro ponto, as investigações aponta-
ram indícios de que o transponder, equipamento anti-
colisão das aeronaves foi inadvertidamente deligado 
pelos pilotos do Legacy, tendo em vista que foram 
realizados rigorosos testes para verificar a ocorrência 
de falha técnica nas estruturas desse equipamento e 
nada foi constatado nesse sentido. 

Em relação aos itens 02, 03 e 04, constatou-se que 
os pilotos do Legacy demonstraram dificuldades de 
compreensão do plano de voo e de comunicação com 
o controle de tráfego aéreo. O plano de voo do Le-
gacy informava que a aeronave deveria voar a 37 mil 
pés até Brasília; aproximando-se da Região Norte, 
deveria mudar a altitude para 36 mil pés e, próximo 
a Manaus, deveria mudar de altitude para 38 mil pés, 
o que evitaria a colisão com o avião do Gol, que tam-
bém voava a 37 mil pés. Os pilotos do Legacy, ao pas-
sarem por Brasília, continuaram na mesma altitude, 
sem receber comunicação e advertência do controle 
de tráfego aéreo. Segundo Brasil (2008), nessa situ-
ação, com base nas normas em vigor, o controlador 
deveria informar ao piloto sobre a deficiência na re-
cepção do transponder da aeronave. Adicionalmente, 
as regras para operação em espaço aéreo RVSM pre-
veem que o piloto notifique o controle sobre qualquer 
inoperância desse equipamento e, caso isso ocorres-
se, a separação vertical entre as aeronaves envolvidas 
aumentaria para 2.000 pés. Entretanto, mesmo com 
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as indicações na tela radar e a bordo da aeronave so-
bre a inoperância do transponder do Legacy, não foi 
tomada nenhuma atitude por parte do piloto para que 
fosse certificada a deficiência desse equipamento de 
bordo e, caso necessário, aumentada a separação ver-
tical entre as aeronaves envolvidas. Assim, como os 
pilotos do Legacy não receberam nenhuma nova ins-
trução, mantiveram o nível de voo FL 370, o qual era 
incorreto naquele sentido de voo para a aerovia UZ6. 

O Ministério Público Militar classificou como 
imperícia o fato de o controlador de tráfego aéreo 
não atentar para o desaparecimento do sinal do 
transponder do jato Legacy e não orientar o pilo-
to quanto à mudança de frequência, impedindo as 
comunicações, além de não haver dado importância 
à altimetria das aeronaves que estavam em rota de 
colisão, e ainda passou o serviço para o seu substi-
tuto, sem alertá-lo sobre as irregularidades. No en-
tanto, os controladores alegam falha no sistema de 
software que impossibilitou a visualização exata nos 
radares da mudança de altitude que colocou as duas 
aeronaves em rota de colisão.

Esse conjunto de fatores e ocorrências teve como 
resultado a permanência da aeronave Legacy em rota 
de colisão com o Boeing da Gol, culminando no aci-
dente que vitimou 154 pessoas e abalou o país e o 
mundo na época deixando um legado de reflexões e 
medidas quanto à melhoria do sistema aéreo brasileiro.

AssOCIAÇÃO ENTRE As TEORIAs 
DA COmPLEXIDADE, DO ACIDENTE 
NORmAL – NAT E DA ALTA 
CONFIABILIDADE – HRT

No relato do acidente com o Boeing 737, voo 1907, 
da companhia aérea GOL, fica evidente o grau eleva-
do de interações múltiplas que caracterizaram o epi-
sódio. Pilotos estrangeiros estavam interagindo com 
autoridades e normas de outro país e também com 
tecnologia de uma nova aeronave com que tinham 
pouca familiaridade; um sistema de tráfego aéreo 
e com controladores de voo que interagiam entre si 
com equipamentos e tecnologias de controle de tráfe-
go aéreo, bem como os pilotos do Boeing que também 
interagiam com todo esse sistema complexo. Uma 
ação proveniente de uma dessas partes afeta o todo 
com fortes consequências. 

Conforme afirma Ponchirolli (2007), são sistemas 
complexos constituídos por muitos agentes interati-

vos que buscam a auto-organização. Essa auto-orga-
nização pode ser compreendida em um episódio do 
acidente aéreo em tela, na medida em que os erros 
e falhas cometidas servem para estudos, correções e 
adoção de novos procedimentos, práticas, e tecnolo-
gias, visando evitar recorrências, recriar sistemas e 
aumentar a segurança, o que converge com o pensa-
mento de Morin (2005), quando afirma que a organi-
zação não pode ser reduzida à ordem, embora a pro-
duza. O autor compara a organização a um organismo 
vivo que se autorregulamenta. Essa comparação é um 
dos pressupostos básicos da teoria da complexidade. 

Sistemas complexos são sistemas sociotécnicos 
que envolvem máquinas e pessoas, exatamente como 
um sistema de aviação. Para Bearnard (1973), as orga-
nizações são sistemas cooperativos no âmbito de uma 
complexidade que envolve componentes em diver-
sos aspectos. Em um sistema de tráfego aéreo exis-
tem interações constantes e múltiplas entre pessoas 
e tecnologias, de forma interdependente. Para Mor-
gan (2007), organizações são sistemas sócio técnicos, 
sistemas técnicos que sempre têm consequências no 
aspecto humano.

Sistemas de aviação são complexos e firmemente 
acoplados com diversos subsistemas que são interde-
pendentes e que interagem entre si. Portanto, mesmo 
com todas as medidas e avanços na segurança sem-
pre vai existir a probabilidade de acidente, raciocínio 
que converge com o princípio básico da Teoria dos 
Acidentes Normais – NAT. Esse pressuposto, por si 
só, pode explicar a ocorrência de um tipo de acidente 
como o do voo 1907, da GOL, caracterizado por inú-
meras interações desconcertantes. Segundo Perrow 
(1999), os sistemas crescem em tamanhos e funções 
diferentes, incrementam e experimentam interações 
mais inesperadas com outros sistemas, o que pode 
acarretar acidentes inevitáveis. 

Princípios básicos da HRT defendidos por Weick 
e Suticliffe (2001), de uma forma ou outra, estão pre-
sentes no episódio do voo 1907: preocupação com o 
fracasso, relutância em simplificar, sensibilidade às 
operações, compromisso com a resiliência, deferên-
cia à perícia.

Quanto à preocupação com o fracasso e à relutân-
cia em simplificar, observam-se alguns fatos vincu-
lados ao acidente que estão associados a esses prin-
cípios: antes do acidente já existiam sinais de que o 
sistema brasileiro de aviação caminhava para o co-
lapso – aeroportos sem infraestrutura e superlotados, 
ameaça de greve dos controladores de tráfego aéreo 
devido à sobrecarga de trabalho e à baixa remunera-
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ção, atrasos e cancelamentos constantes de voos pelas 
companhias aéreas sem que as autoridades tomassem 
as devidas providências, o que significa pouca preo-
cupação com o fracasso. 

A Teoria de Alta Confiabilidade defende a me-
lhoria contínua e a busca pelo desempenho e a ma-
nutenção da atenção, mesmo diante da normalidade. 
A pouca experiência e familiaridade dos pilotos do 
Legacy com aeronaves da Embraer e com o próprio 
funcionamento do sistema aéreo brasileiro pode ser 
considerada como uma inobservância ao princípio da 
relutância em simplificar, bem como o fato de o con-
trolador de tráfego aéreo que estava monitorando o 
voo do Legacy e do Boeing não haver repassado, de 
forma correta, para o seu colega a real situação. Esses 
fatos demostram que algumas pessoas subestimaram 
as possibilidades de fracasso, denotando uma visão 
simplista dos sinais que essas interações múltiplas 
apresentavam. 

O princípio “sensibilidade às operações” também 
não foi devidamente observado nesse contexto, pois 
as autoridades do sistema de aviação brasileiro não 
prestaram a devida atenção aos sinais emitidos pelas 
pessoas que operavam na linha de frente, nesse caso, 
os controladores de tráfego aéreo, que na época já de-
monstravam insatisfação com as condições de traba-
lho e de infraestrutura do sistema. No que se refere ao 
compromisso com a resiliência, pode-se considerar o 
fato de que um grave acidente dessa natureza provo-
ca uma crise de credibilidade no sistema de aviação 
e nas próprias companhias aéreas envolvidas, além 
do forte abalo psicológico causado aos funcionários e 
dirigentes das empresas e do sistema como um todo. 
A empresa GOL e as próprias autoridades brasileiras 
demonstraram capacidade de continuar as suas ope-
rações normais e tranquilizar a população por meio 
de ações voltadas para descobrir, o mais rapidamente 
possível, as causas do acidente e melhorar a segurança 
no espaço aéreo brasileiro. A empresa GOL, mesmo 
antes das investigações apontarem para a colisão com 
o Legacy, o desligamento do transponder e problemas 
de controle do tráfego aéreo como as causas do aci-
dente, demonstrou resistência e capacidade de man-
ter a sua credibilidade perante a sociedade a partir 
do momento em que as pessoas continuaram viajan-
do pela referida companhia. Esses aspectos relatados 
são indícios de compromisso com a resiliência. Em 
relação ao princípio “Deferência a Perícia”, pode-se 
considerar um aspecto do gerenciamento do sistema 
aéreo brasileiro que não converge com a essência do 
referido princípio: o sistema é gerenciado pela orga-

nização militar que tem como pressuposto básico a 
valorização da hierarquia em detrimento da descen-
tralização da tomada de decisões. Diante do expos-
to, pode-se considerar que as análises dos fatos e a 
sua vinculação com as teorias estudadas convergem 
no sentido de compreenderas causas do acidente por 
meio das interações múltiplas entre todos os sistemas 
envolvidos e suas consequências.

    CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O acidente com o Boeing 737 – 8EH, voo 1907, da 
Companhia Gol Transportes Aéreos S.A. foi caracte-
rizado por interações múltiplas em um sistema for-
temente acoplado, de alta complexidade, que mesmo 
com todas os mecanismos redundantes de seguran-
ça está sujeito a falhas em algum subsistema devido 
à acentuada interdependência entre as partes pode 
acarretar consequências sérias e imediatas. Partindo 
desses pressupostos, fica evidente que essas intera-
ções se enquadram nos preceitos da teoria da comple-
xidade que estuda o funcionamento de sistemas com-
plexos adaptativos, bem como com os princípios da 
NAT – Normal AccidentsTheory, que considera como 
inevitáveis acidentes em sistemas fortemente acopla-
dos e da High Reliability Theory (HRT), que estuda 
os princípios que caracterizam as organizações que 
possuem alto grau de confiabilidade como, por exem-
plo, companhias aéreas e sistemas de aviação, foco 
principal desta pesquisa.  

A contribuição do presente estudo está ancorada 
principalmente na associação dos fatos e decisões de-
correntes do acidente com os pressupostos da teoria, 
seja no sentido de que a gestão das organizações en-
volvidas no acidente seguiu os preceitos das teorias, 
seja no de que os referidos sistemas se desviaram, de 
uma forma ou de outra, desses princípios. Algumas 
análises decorrentes dessas associações carecem de 
um maior aprofundamento devido ao fato de a pes-
quisa utilizar dados secundários, principalmente por 
meio do relatório do CENIPA, um instrumento téc-
nico que não evidencia a cultura organizacional e o 
cotidiano das organizações envolvidas no acidente, 
o que poderia permitir uma associação mais acurada 
dos princípios da teoria com as interações realizadas 
e as decisões adotadas que propiciaram a ocorrência 
do acidente, caracterizando-se assim como uma limi-
tação do estudo.

A princípio, as teorias NAT – Normal Accidents-
Theory e High ReliabilityTheory (HRT) podem pare-
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cer contraditórias, mas, na realidade, esse confronto 
é mais paradoxal que contraditório. Na contradição 
existe a negação entre pontos de vista. No para-
doxo existe sentido em seus extremos. Assim, na 
medida em que as organizações e sistemas comple-
xos reconhecem que a possibilidade de ocorrer um 

acidente é algo provável, exatamente como defende 
a NAT, esses sistemas certamente vão empreender 
esforços no sentido de melhorar, de forma conside-
rável e exaustiva, os procedimentos de segurança 
na busca constante pela alta confiabilidade, ponto 
central da HRT.
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resUmo
O presente trabalho é um ensaio teórico. Ele foi desenvolvido no intuito de se ter uma contraposição teórica entre os temas: Rotinas Organizacionais 
e Inovação. Como consideração encontrada ao desenvolvimento do artigo, tem-se que a rotina, algo com padrão estável e contínuo, é a base para o 
surgimento de inovações. Para tanto, teorias da (1) Estruturação Social, na qual tem por limites dois reinos, onde as regras e rotinas são inseridas em 
seu cerne, o institucional e o das ações; e de (2) Rotinas, com seus aspectos performativos e ostensivos, foram estudas em contemplando alguns de 
seus modelos. Ao final do trabalho, algumas proposições de estudos são feitas no intuito de servirem de base a trabalhos empíricos futuros.

Palavras-chave: Rotinas Organizacionais. Teoria da Estruturação Social. Inovações.

aBstract
This paper is a theoretical essay. It was developed under intention to make a contraposition between distinct themes: Organizational Routines and 
Innovation. As principal consideration founded, we can consider routines, something stable and pattern continuous of action, as like the basis for the 
emergence of innovations. To this end, theories of (1) Social Structure, between two realms limits, the institutional and of the actions realms, where 
are inserted the rules and routines; and (2) routines with their both performative and ostensive aspects were studied in contemplating some of their 
models. At the end of this paper, three theoretical propositions were made to provide a basis for future empirical works.

Keywords: Organizational Routines. Theory of Social Structure. Innovations.
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1 INTRODuÇÃO

As organizações podem ser compreendidas como 
“emaranhado” de rotinas e regras que determinam o 
rumo de ação comum e comportamento das pessoas 
(WEICHBRODT; GROTE, 2010). Esse emaranhado 
unem as pessoas e as coordenam em prol da execu-
ção de seus objetivos, de suas metas, determinando 
os passos do que se deve fazer para estes serem al-
cançados (BECKER, 2004) e melhorados ao longo de 
seu próprio executar (FELDMAN, 2000). Objetivos e 
metas que necessitam de ações para serem materiali-
zados. Ações que, com o decorrer do tempo, passam 
a ser um padrão de interação recorrente adotado pelas 
pessoas, materializam-se nas rotinas organizacionais 
(BECKER, 2004; 2005a; 2005b).

 As rotinas são a genética da organização 
(NELSON; WINTER, 1982) e se desenvolvem ten-
do por base regras (GROTE; WEICHBRODT, 2007) 
criadas para registrar e codificar, normalmente, em 
artefatos (PENTLAND; FELDMAN, 2008), o que 
deve ser feito e evidenciado no comportamento pro-
dutivo das pessoas, nas suas rotinas na prática (GRO-
TE; WEICHBRODT, 2007).

Para Feldman (2000) rotinas organizacionais são o 
padrão repetitivo, que todas e quaisquer organizações 
possuem e que podem vir a ser modificadas quando 
há a ativação de um fluxo circular que se inicia com 
(1) ideias, que são materializadas em (2) planos, com 
os quais buscam-se (3) ações a fazer, nas quais as (4) 
saídas são seu resultado esperado, ou não. Esse fluxo 
foi aprimorado, mais adiante no tempo pela autora, 
que chegou a desenvolver um circulo da criação de re-
cursos (FELDMAN, 2004), que nos remete a discutir 
a formação de recursos estratégicos semelhantemente 
ao tratado pela Teoria da Visão Baseada em Recursos 
(RBV) (BARNEY, 2002).

Feldman (2004) alega que recursos permitem que 
pessoas atuem nas organizações em conformidade a 
esquemas de como proceder em determinadas situa-
ções da vida rotineira. Nesse proceder, diante de di-
versas possibilidades de ações, na relação esquemas 
de agir e recursos que se têm disponibilizados, como 
conhecimento, dinheiro e tempo, é que a possibili-
dade de criar novos recursos é desenvolvida (FELD-
MAN, 2004). Ou seja, pode-se inferir que as rotinas 
desenvolvem alternativas à organização para lidar 
com situações adversas, mudanças ambientais e res-
trições no agir ante o planejado. Estas alternativas são 
próprias e imbricadas no percurso histórico de cada 
organização, como alegou Nelson e Winter (1982). A 

forma encontrada em cada realidade, inclusive em or-
ganizações que possuem unidades distintas, como a 
obra de 82 ressalta, pode até comparada com o “O”, 
de organização, do arcabouço VRIO da RBV (BAR-
NEY, 2002).

Uma forma de manter o elo entre as partes, na qual 
cada uma saiba o que fazer e como fazer, ocorre por 
meio das rotinas e regras (WEICHBRODT; GROTE, 
2010). As rotinas são necessárias para a mudança nos 
procedimentos e ações das pessoas, segundo Feldman 
(2000) e Feldman e Pentland (2003). Estas duas últimas 
obras alegam que as rotinas organizacionais são fonte 
de flexibilidade e mudança, na qual, a rotina, algo está-
vel por essência, é base para que algo novo surja e seja 
inserido no que já está estabelecido. Quando tal fato 
ocorre uma nova rotina passa a ser criada.

A rotina, algo estável por natureza, é base ao de-
senvolvimento e surgimento de mudanças que podem 
ser consolidadas em inovações. Dessa forma, surgiu 
a necessidade de se estruturar um arcabouço teórico 
que tivesse rotinas por base ao desenvolvimento de 
inovações. Ou seja, o pressuposto de que as rotinas, 
que uma determinada organização possua, são fontes 
de mudanças contínuas (FELDMAN, 2000) deve ser 
base. Com a nova ideia posta em prática, surgem ino-
vações que são comumente mais incrementais do que 
radicais (FAGERBERG, 2005). Por serem mais incre-
mentais, são denominadas, normalmente, de melho-
rias (PENG; SCHROEDER; SHAH, 2008).

Assim, buscando entender como estas melhorias 
ocorrem no processo produtivo, nas ações das pesso-
as, o presente trabalho tem finalidade a montagem de 
um arcabouço conceitual sobre os seguintes temas: 
Rotinas Organizacionais e Teoria da Estruturação 
Social. Estes dois temas, tendo por norte o surgimen-
to de inovações, servem de base para o surgimento 
de proposições de estudo a serem contempladas em 
estudos futuros.

2 ROTINAs: DEFINIÇÕEs E 
CONCEITOs NORTEADOREs

O estudo de rotinas não possui um marco que o 
delimite, porém, um dos primeiros estudos que dis-
tinguem rotinas em seu cerne foi o de Nelson e Winter 
(1982), com a proposta de “uma teoria evolucionária 
da mudança econômica”. Essa teoria é decorrente de 
modificações da demanda ou de inovações promovi-
das pelas firmas. Nelson e Winter (1982) alegam que 
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as firmas possuem certas regras de decisão e capaci-
dades, porém, elas são modificadas ao longo do tem-
po para superar problemas que sejam postos à prova.

Para Nelson e Winter (1982), o termo utilizado 
para definir os padrões de comportamento, que a 
firma possui regularmente e previsivelmente, é “ro-
tina”. O conceito de rotina envolve decisões, sejam 
estas de cunho operacional, de qual técnica empregar, 
bem como de nível político superior, de qual estraté-
gia seguir. As rotinas adotadas, quando relacionadas 
a decisões a tomar, envolvem variáveis externas, de 
mercado, como internas, como capacidade produtiva. 
Porém, há tomadas de decisões que não são rotinei-
ras, alegam Nelson e Winter (1982).

Outro autor que se destacou na definição do que 
vem a ser rotina foi Becker (2004; 2005a; 2005b). 
Seus estudos apontam a uma evolução do conheci-
mento acerca do tema. Contudo, o trabalho principal 
sobre a revisão de literatura acerca do que vem a ser 
rotinas organizacionais é o de Becker (2004), que 
buscou elucidar dois questionamentos: (1) o que são 
e (2) qual efeito as rotinas têm na organização. Em 
relação ao primeiro questionamento, elencou oito as-
pectos e sobre o segundo, definiu seis consequências.

As características das rotinas são: (1) Padrão, pos-
suidor de quatro termos que o caracteriza, (i) ação, 
(ii) atividade, (iii) comportamento e (iv) interação; 
(2) Recorrência, a principal característica da rotina 
(BECKER, 2004, p. 646); (3) Natureza coletiva, por 
demandar múltiplos atores atuando em conjunto ante 
às regras (GROTE et al., 2009); (4) Esforço Conscien-
te versus Inconsciência, na qual o segundo aspecto 
é decorrente do cumprimento das pessoas às deter-
minações das rotinas sem pensar sobre; (5) Natureza 
Processual das Rotinas, que facilita o entendimento 
das mudanças como um processo; (6) Dependente 
do contexto, determinante à não replicação de rotina 
em contextos diferentes; (7) Dependente do Cami-
nho/Trajeto, na qual a rotina se constrói ao longo do 
tempo, tendo sempre referência ao que aconteceu no 
passado; e (8) Gatilhos, que podem ser internos, a re-
lação dos atores, e externos, provenientes de eventos, 
segundo Becker (2004, p. 653-654).

Como efeito do estabelecimento de rotinas em 
organizações Becker (2004) aponta: (1) Coordena-
ção e controle; (2) Trégua entre os envolvidos; (3) 
Economia de recursos cognitivos aplicados, na qual 
o processar de informações das pessoas devem ser 
canalizados a objetivos selecionados gradativamente; 
otimizando a capacidade de tomar decisão do agente; 
(4) Redutora de incerteza; (5) Estabilidade, que pro-

move base para todas as decisões internas, inclusive 
à mudança, que ocorre normalmente de forma incre-
mental, endogenamente inerente à rotina; e (6) Arma-
zena conhecimento, as rotinas o armazenam, por isso 
podem ser utilizadas como mecanismos heurísticos, 
desde a confecção de regras e a adoção de certos ti-
pos de artefatos, bem como são nelas onde o acesso a 
conhecimento tácito é possível de ser feito, segundo 
Becker (2004).

Como conclusão de seu trabalho, Becker (2004, p. 
662) apresenta as rotinas sendo interpretadas como 
regularidades cognitivas ou comportamentais, bem 
como, como predisposição a estabelecimento. Em re-
lação às regularidades, rotina pode ser tida como “pa-
drão de interação recorrente”. Em relação à predispo-
sição a estabelecimento, rotina passa a ser vista como 
regras, procedimentos operacionais, que normalmente 
são corporificadas em artefatos (PENTLAND; FELD-
MAN, 2008). Nessa linha de raciocínio, Becker (2004, 
p. 662) conclui o estudo demonstrando quatro efeitos 
das rotinas nas organizações: (1) elas habilitam coor-
denação; (2) promovem algum grau de estabilidade no 
comportamento; (3) economizam recursos cognitivos, 
que são limitados; e (4) são considerados blocos que 
constroem as capacidades organizacionais.

Portanto, o mais relevante a este estudo é con-
siderar que rotinas das organizações armazenam 
conhecimento a respeito de determinada tarefa, são 
fontes de conhecimento representando soluções para 
problemas específicos, representam as memórias 
da organização (BECKER, 2004). Memória que é 
repassada, ao longo do tempo, pelas pessoas e por 
entre elas, solidificando seus hábitos e experiências 
perante um grupo. Como também, neste acessar 
das memórias organizacionais, que são as rotinas, 
as pessoas possam ter novas interpretações aos fa-
tos passados, consequentemente, podem criar seu 
futuro de modo diferente, contribuindo ao desen-
volvimento de inovações. Questões similares foram 
levantadas por Feldman (2000) em seu ciclo, ao se 
utilizarem de Emirbayer e Mische (1998), no que 
tange ao papel do agente.

3 ROTINAs: sEus AsPECTOs 
OsTENsIVOs E PERFORmATIVOs 
EmBAsADOs Em ARTEFATOs

Feldman (2000) caracteriza as rotinas em per-
formativas, o cerne de seu modelo, e em ostensivas. 
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Sobre as ostensivas a autora alega que elas devem 
ser desprovidas de pensamento ativo. No aspecto 
performativo a agência é inserida. Ao se ter os en-
sinamentos de Emirbayer e Mische (1998), Feldman 
e Pentland (2003) alegam que o conceito de agência 
envolve a habilidade de relembrar o passado, imagi-
nar o futuro e responder diante das circunstâncias 
presentes. Portanto, rotinas organizacionais são re-

sultantes da performance e do entendimento destas 
pelas pessoas. São ações interdependentes que são 
compreendidas, não imutáveis objetos estáticos que 
se assimila. Porém, o modelo de Feldman (2000) 
consiste em visualizar o fluxo, que inclui pensamen-
tos, sentimentos, ações e experiências das pessoas, 
em um ciclo de planos, ações, saídas e ideias, como 
visualizado na figura 1.

Planos: 
Sistematizados

saídas: Socializadas 
(compartilhadas)

ideais: 
Externalizados

ações: Internalizadas 
(embebidas) 

Fonte: traduzido de Feldman (2000, p. 625).

Este ciclo é suportado pelas ações de restaurar, 
de esforço e de expansão que mudam as rotinas, 
quando as saídas inf luenciam ideias ou valores ao 
mudar o que as pessoas veem como possibilidade 
de serem sistematizado em novos planos. Feldman 
(2000) alega que o processo de inserção em roti-
nas é um processo de aquisição de conhecimento. 
Posteriormente, Feldman (2003) chega à conclu-
são de que a estabilidade nas rotinas organizacio-
nais é resultado do esforço consciente das pessoas 
em entender as ações que são realizadas. Ou seja, 
a estabilidade é uma das consequências do enten-
dimento das pessoas, sobre sua própria organiza-
ção, em como ela opera e guia sua performance 
dentro das rotinas.

Nesse sentido, Feldman (2003, p. 730) apresenta 
um modelo de interações entre performance e enten-
dimento, de certo modo, circular. O modelo estabele-
ce a convicção de que as performances relevantes aju-

dam pessoas construírem um entendimento de como 
a organização opera em um determinado momento 
presente. Este entendimento auxilia na determinação 
de quais ações fazem sentido para se ter em uma ro-
tina específica. De certo modo resgatando o conceito 
de agência de Emirbayer e Mische (1998). Sendo as-
sim, as ações das pessoas realizadas em rotinas espe-
cíficas podem, por sua vez, ter performance relevante 
que contribui para criar entendimento sobre como a 
organização opera.

A principal contribuição de Feldman (2003) reside 
na convicção de que várias possibilidades de se ter 
performance com o conjunto de rotinas são possíveis. 
Ou seja, a rotina não é algo estático, ela serve de base 
ao visualizar, na prática, várias possibilidades de agir. 
Contudo, as performances não são desconectadas 
umas das outras, apenas há a que melhor se adéqua 
pelo entendimento compartilhado das pessoas a um 
contexto específico.

Figura 1 – MODELO PERFORMATIvO DE APRENDIZAGEM NAS ROTINAS
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Performances 
Relevantes

(rotinas e outras 
performances)

Guiam

GuiamCriam

Criam

Performances 
em Rotinas 
Específicas

Entendimentos
de Como as 

Organizações
Operam

Fonte: traduzido de Feldman (2003, p. 730).

No entanto, até o presente momento do presen-
te estudo, diversos conceitos foram expostos sem 
que definições fossem esclarecidas e delimitadas 
almejando um direcionamento teórico mais preciso. 
Termos como regras, rotinas, aspectos ostensivos, 
aspectos performativos e artefatos que são basila-
res nos estudos de rotinas, devem ser fortemente 
categorizados. Pentland e Feldman (2005) associam 
regras a artefatos e rotinas ao comportamento cole-
tivo. Grote et al. (2009) dividem o conceito de rotina 
em dois aspectos: (1) rotina em princípio, o conceito 
que é internalizado e performado em ações repetiti-
vas; e (2) rotina na prática, que surge nas ações e que 
podem vir a modificar o seu princípio, em circuns-
tâncias específicas. Todavia, o trabalho de Grote et 
al. (2009) pode ser comparado com os de Feldman 
(2000; 2003), no sentido de que eles enxergam a os-
tensividade da rotina como sendo mais próxima da 
rotina estática em princípio, e a performatividade 
com a rotina prática, que demanda inevitavelmente 
por improvisação e flexibilidade.

Regras servem de estamento formal para mostrar 
a rotina na prática e de compartilhamento pelas pes-
soas de como as rotinas devem ser compreendidas em 
princípio, de acordo com Grote et al. (2009). As regras 
também servem de base ao delimitar do sistema que 
se quer gerenciar e podem ser classificadas em três 
tipos, segundo estes autores: (1) de objetivos, onde se 
quer chegar; (2) de processo, acerca das decisões que 
devem ser tomadas no curso da ação; e (3) de ação, 
descrevem as ações concretas a serem realizadas.

Feldman e Pentland (2003) alegam que as rotinas 
organizacionais são como criadoras de inércia na or-
ganização. Elas seriam recurso tanto para mudança 

quanto para estabilidade, proporcionando à organiza-
ção a iminência de algum movimento. Nesse senti-
do, o relacionamento entre os aspectos performativos 
e ostensivos da rotina cria oportunidades de variar, 
selecionar e reter novas práticas e padrões de ação 
dentro de rotinas, possibilitando a ampliação no leque 
das possíveis saídas (FELDMAN, 2000). Assim, os 
aspectos ostensivos são inerentes ao saber o quê fa-
zer e os performativos o como vai ser feito, ou como 
se faz, em um dado momento (FELDMAN; PEN-
TLAND, 2003).

Pentland e Feldman (2005) alegam ser importante 
estudar as rotinas em associação com a estrutura in-
terna e com a dinâmica organizacional. Assim, eles 
inserem no debate o conceito de artefato, que pode 
restringir ou habilitar as rotinas organizacionais em 
seus aspectos performativos e ostensivos. Artefato 
é a prescrição ou codificação em diferentes formas, 
tais quais registros em regras escritas, procedimen-
tos, formas físicas, etc. (PENTLAND; FELDMAN, 
2005, p. 796).

Os artefatos são criados para que os gestores pos-
sam captar a prática, porém, a realidade se afasta 
muito da intenção desta apreensão. O saber o que fa-
zer é associado ao conhecimento explícito e o como 
ao tácito. Dessa forma, quanto mais a pessoa sabe 
fazer algo, mais ela passa a ter condições de verba-
lizar o que faz, por isso o uso de artefatos. Contudo, 
como alertado por Pentland e Feldman (2005, p. 803), 
é difícil associar o artefato apenas a um aspecto da 
rotina. Artefatos ligados ao processo de trabalho são 
mais associados ao aspecto performativo. Já regras e 
procedimentos operacionais padrão, são mais ligados 
aos ostensivos. Porém, não é uma associação feita em 

Figura 2 – MINTERAçãO DE PERFORMANCES E ENTENDIMENTOS
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Fonte: traduzido de Pentland e Feldman (2008, p. 241).

sua plenitude, de forma fechada.
Pentland e Feldman (2005) alegam que a interação 

dentro das rotinas ocorre de três conjuntos de relacio-
namentos, que devem ser considerados: (1) Interação 
Ostensiva-Performativa; (2) Interação Performance-
-Artefato; e (3) Interação Ostensiva-Artefato. A dife-
rença principal sobre as duas últimas é compreendida 
pelo fato de que na segunda o artefato surge como 
controle do comportamento, já na terceira ele surge 
no intuito de se registrar o que está se fazendo (PEN-
TLAND; FELDMAN, 2005, p. 807). A primeira rela-
ção é a base da constituição das rotinas, pois são dois 
aspectos “recursivos e mutuamente constitutivos”, 
um não existe sem o outro (PENTLAND; FELD-
MAN, 2005, p. 804).

Três anos após, Pentland e Feldman (2008) come-

çam a discutir a desconexão entre objetivos e resul-
tados pelo fato de que muitas vezes é necessário o 
estabelecimento de padrões de ação e “desenhados” 
artefatos. O desenho de um novo é relativamente fácil, 
porém, não resulta, necessariamente, em mudança de 
padrões de ação (PENTLAND; FELDMAN, 2008, 
p. 240). Nesse sentido, o artefato deve ser construí-
do para uma rotina que esteja apta a considerá-lo na 
relação com os aspectos ostensivos e performativos. 
Em algumas organizações, artefatos são confundi-
dos com os aspectos ostensivos da rotina, o que é um 
equívoco. Artefatos possuem três dimensões (PEN-
TLAND; FELDMAN, 2008, 242): (1) instrumental, 
servem de relato dos efeitos das tarefas e objetivos; 
(2) estética, relacionado à reação sensorial; e (3) sim-
bólica, relacionada ao impacto do artefato.

Na figura 3, extraída de Pentland e Feldman (2008, 
p. 241) pode ser visualizada os três conjuntos de 
relacionamentos mencionados e tratados pelos au-
tores três anos antes (PENTLAND; FELDMAN, 
2005). Dessa forma, a rotina organizacional é 
criada e recriada, restrita e habilitada pelo ciclo 
presente na interação dos aspectos ostensivo e 
performativos da rotina. A interação é represen-
tada pelos artefatos que inf luenciam também esta 
interação. Porém, os artefatos, de certo modo, 

podem ser considerados recursos da organização, 
que podem ser: capitais físicos; humanos; e/ou or-
ganizacional (BARNEY, 1991). Os recursos po-
dem ser base para o êxito da organização, como 
também serem restritivos à sua competitividade. 
Tal analogia remete à possibilidade de ligação te-
órica quanto ao visualizar da Visão Baseada em 
Recursos (RBV) e as restrições, especialmente, 
quando da modelagem do f luxo circular de Feld-
man (2004) posta na figura 4.

Figura 3 – rotinas organizaCionais são sistEmas gEradorEs
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Figura 4 –CICLO DE RECURSOS

Fonte: adaptado de Feldman (2004, p. 296).

Feldman (2004) defende que as ações tomadas 
pelas pessoas, delimitadas pelas rotinas organiza-
cionais, criam recursos que habilitam pessoas a de-
senvolverem esquemas de agir e de criarem mais 
recursos. Nessa criação, podem surgir inovações em 
produto, em processo produtivo, de forma radical, 
incremental, de modo a possibilitar transformações 
amplas no setor competitivo em que a organização 
esteja inserida, por exemplo (MOTTA, 2001). Por 
isso, como já mencionado na introdução deste estu-
do, acredita-se fortemente que as rotinas são o “O” 
do arcabouço VRIO da RBV, sendo elas responsáveis 
por desenvolver altos níveis de competitividades e di-
ferenciação competitiva (BARNEY, 2002).

4 TEORIA DA EsTRuTuRAÇÃO sOCIAL 
E As ROTINAs ORGANIZACIONAIs

Ao se considerar o fato de ser aceito na literatura 
que a rotina organizacional é definida como padrão 
repetitivo e reconhecível de ações independentes re-
sultantes de interdependentes ações de vários atores, 
Feldman e Pentland (2003) inserem na discussão a 
corrente da teoria sociológica. Assim, os autores ale-
gam que as rotinas são duas partes conectadas. “Uma 
parte representa a ideia abstrata de rotina (estrutura), 
enquanto que a outra parte consiste na atual perfor-
mance da rotina por pessoas específicas, em tempo 
e lugares específicos (agência)” (FELDMAN; PEN-
TLAND, 2003, p. 95). Na interação entre agência e 
estrutura há um meio potencial de mudança.

Nessa linha de raciocínio insere-se Giddens 
(1984), ressaltando-se o fato de que os pressupostos 
de que sua teoria de estruturação social é fruto da du-
alidade entre o agente e a instituição. Giddens (1984, 

p. xvii) alega que a “teoria social” se interessa por 
entender a natureza da ação humana e do agir, com 
a qual a interação pode ser concebida e sua relação 
com instituições, tendo uma conotação das práticas 
na análise social. A teoria social se interessa por com-
preender o processo concreto da vida social, portanto, 
é constituída de esquemas conceituais. Estes esque-
mas que norteiam a forma como as pessoas podem vir 
a agir sobre as rotinas e regras, sendo até mesmo con-
fundidos com estas. Regras e rotinas estando postas 
no centro dos reinos institucional e das ações como 
apontado por Burns e Scapens (2000).

Para o entendimento da teoria da estruturação, se-
gundo Giddens (1984), faz-se necessário à compreen-
são de três conceitos: (1) estrutura; (2) sistema; e (3) 
dualidade na estrutura. A estrutura pode ser compre-
endida como externa a ação humana, como recurso 
que restringe esta independentemente da constituição 
do sujeito. A estrutura é tratada no sentido mais ele-
mentar com associação a regras e recursos, nas quais 
podem ser tratadas como procedimentos metodológi-
cos de interação (GIDDENS, 1984).

Sobre a dualidade da estrutura, Giddens (1984, p. 
25) apresenta uma síntese do que vem a ser: (1) es-
truturas; (2) sistemas; e (3) estruturação. Estruturas 
são regras e recursos, o conjunto de relação de trans-
formação organizados como propriedade de sistema 
social. Sistema seria o reproduzir de relação entre 
atores e coletividade, organizada como prática social 
regular. Estruturação são as condições de governar a 
continuidade ou transmutação da estrutura, portanto, 
a reprodução do sistema social.

Giddens (1984, p. 30-31) distingue três dimensões 
estruturais do sistema social: (1) significação, na qual 
o domínio teórico é a teoria da codificação, o con-
trole institucional é por meio dos símbolos e modos 
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de discurso; (2) dominação, o domínio é a teoria da 
autorização e alocação de recursos, que reciproca-
mente, oriundos da política e economia institucional, 
como formas de controle; e (3) legitimação, na qual o 
domínio teórico é da regulamentação normativa e o 
controle institucional é por meio legal.

 Associando a Estruturação Social com a Teo-
ria Institucional busca-se compreender como ocorrem 
mudanças nas organizações. Sobre as três dimensões 
o paralelo com os três pilares da abordagem institu-
cional de Scott (1995) pode ser feito, assim tem-se 
que a dimensão estrutural (1) significação se associa 
com o pilar cognitivo; (2) dominação com o pilar nor-
mativo; e (3) legitimação com o regulador. Nesse sen-
tido é oportuno lembrar que cada um destes pilares 
possui associação com os mecanismos institucionais 
de DiMaggio e Powell (1983) respectivamente: mimé-
tico, normativo e coercitivo. Também, ressalta-se ser 
importante este aprofundamento futuro, haja vista o 
fato de que, recentemente, já se começa a se ter auto-
res como Royer (2015), que insere estas dimensões/
pilares/mecanismos institucionais dentro do que ve-
nha a ser a noção de artefatos por Pentland e Feldman 
(2008).

Portanto, o trabalho de Giddens, particularmente 
a obra de 1984, consiste em pôr a agência, a reflexão 
do agente e suas ações com enfoque para se mudar 
instituições (WHITTINGTON, 1992). Nesse sentido, 
Whittington (1992) abre a perspectiva para que, se há 
conhecimento e reflexão, deve-se ter o papel do agen-
te no desenvolvimento da estruturação social. Por 
isso o maior legado da estruturação social de Giddens 
é ver o entendimento da sociedade em termos de se 
ter por lado o reino institucional sendo desenvolvido 
em paralelo com o das ações das pessoas. Estas pes-
soas agindo para modificar regras e rotinas ao longo 
do tempo. Esta mudança sendo incorporada nas insti-
tuições (BARLEY; TOLBERT, 1997).

5 O ARCABOuÇO INsTITuCIONAL NO 
mOLDAR DE REGRAs E ROTINAs

A partir da teoria da estruturação social de Gid-
dens (1984), que é dividida em visão de instituições, 
determinantes ao agir humano, e em estrutura que se 
forma nas ações das pessoas, começa-se a demandar 
por ligações sobre as estas duas visões: ações e ins-
tituições. Um trabalho começa a apontar para esta 
ligação é o de Barley e Tolbert (1997). Estes autores 

desenvolveram um modelo recursivo entre a institu-
cionalização e as ações. O reino institucional contem-
pla um conjunto de regras e tipificações decorrentes 
de histórias e interações acumuladas que identificam 
categorias de atores sociais e suas atividades que lhe 
são próprias (BARLEY; TOLBERT, 1997, p. 95). Bar-
ley e Tolbert (1997) ao categorizarem vários níveis de 
atores sociais que são relevantes, abre a possibilidade 
de encará-los como indivíduos, grupos, organizações 
ou até mesmo coletividades amplas.

 O reino das ações é o arranjo atual de pesso-
as, recursos e eventos do fluxo social. Sobre este últi-
mo, cabe saber como as ações tomadas pelas pessoas 
passam a afetar o outro reino. O que é recursivo aos 
dois reinos são os Scripts, que podem ser entendidos 
como atividades recorrentes e padrão de interação 
observáveis restritas a uma dada realidade (BAR-
LEY; TOLBERT, 1997, p. 97). Portanto, as institui-
ções compreendem o compartilhar de regras e estas 
são compartilhadas e performadas nas ações, o que 
pode ser visualizado no modelo de Barley e Tolbert 
(1997, p. 100). Os dois reinos são conectados por li-
nhas verticais, que representam as restrições institu-
cionais sobre as ações, e diagonais que são resultado 
das ações que modificam e/ou mantém o instituído, 
segundo (BARLEY; TOLBERT, 1997, p. 99).

Posteriormente a este trabalho, Burns e Scapens 
(2000) estudaram a mudança da gestão contábil em 
organizações como um processo sobre regras e roti-
nas que são compartilhadas por dentro da organização 
e passam a ser diretrizes externas. As mudanças que 
ocorrem no processo de gestão contábil são fruto das 
modificações que acontecem nas rotinas organizacio-
nais, suas práticas, que passam a ser potencialmente 
institucionalizadas (BURNS; SCAPENS, 2000, p. 5).

O trabalho de Burns e Scapens (2000) assemelha-
-se, em alguns aspectos ao de Barley

e Tolbert (1997), na questão de se ver os dois 
reinos, o institucional e o das ações, como que em 
paralelo e algo sendo performado em meio aos dois. 
No entanto, para o trabalho mais recente, a noção de 
script passa a ser encarada como uma relação entre 
regras e rotinas. Estes dois conceitos sendo tratados 
de forma similar ao conceituado na seção três deste 
artigo. Para Burns e Scapens (2000, p. 6), regras pas-
sam a serem vistas como o modo formal na qual “as 
coisas devem ser feitas”. Regras são necessárias para 
fornecer coerência nas relações grupais e individuais, 
portanto, pode-se dizer que elas podem ser presen-
tes em informação contida em manuais, por exemplo, 
como os de qualidade. A repetição da regra gera o 
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comportamento alicerçado em conhecimento tácito 
de acordo com Burns e Scapens (2000).

Burns e Scapens (2000) tratam as rotinas como 
sendo representativas do comportamento baseado 
em regras. Rotinas representam o comportamento do 
grupo, muitos deles sendo desenvolvidos em cima de 
algum padrão formal, portanto, elas podem ser de-
finidas como “as coisas que são atualmente feitas” 
(BURNS; SCAPENS, 2000, p. 6). Nesse sentido, 
ressalta-se a distinção de hábito e rotina que é feita 
por estes autores similar a já realizada por Nelson e 
Winter (1982). Para Burns e Scapens (2000, p. 6), há-
bito é o comportamento evidenciado e realizado por 

pessoas. O comportamento que é compartilhado por 
indivíduos e grupos passa a ser denominado rotina. 
Ou seja, “regras são estabelecidas e na sua implemen-
tação, rotinas irão emergir” (BURNS; SCAPENS, 
2000, p. 7).

O modelo de Burns e Scapens (2000) assemelha-
-se com o de Barley e Tolbert (1997). Essencialmen-
te, a semelhança ocorre na relação agência, ligada a 
ações humanas e estrutura, à institucionalização que 
é desprovida de intencionalidade individual, alicerça-
da no entendimento e estoque de conhecimento cole-
tivo. Devido à proximidade de conceitos, apresenta-
-se apenas o modelo a seguir para discussões.

Figura 5 –O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAçãO

Fonte: adaptado de Burns e Scapens (2000, p. 9).

O primeiro momento idealizado no modelo, re-
presentação do que ocorre ao longo do tempo nas 
rotinas organizacionais, trata-se da codificação dos 
princípios institucionais em conjuntos de rotinas e 
regras específicos. Conjunto que, para Barley e Tol-
bert (1997) são os Scripts. Normalmente, a atuação 
do “codificar” demanda o processo de socialização e 
internalização pelos indivíduos de regras e interpre-
tação de comportamentos coletivos. Como se trata de 
um processo lento e determinante a esta assimilação 
pelo conjunto de pessoas, a seta representativa parte 
(e retorna em “d”) uma única vez do reino institu-

cional de forma mais destacada, mais grossa do que 
o trabalho de 1997. A diferença ocorre pelo fato de 
que Burns e Scapens (2000, p. 7) acreditarem que as 
instituições estarem nos atores, na forma como o “ca-
minho/jeito que as coisas são”, não sendo associadas 
a um determinado contexto em particular, mas sendo 
aplicado a vários. Por serem mais difíceis de mudar 
e mais determinantes ao estabelecimento de regras 
e rotinas, estes “caminhos” são menos frequentes e 
mais fortes.

O segundo momento é a conversão, que pode não 
ser consciente completamente, porém a consciência 
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se faz importante ao modificar instituições. Conver-
ter é referente ao codificar pelos atores do princípio 
institucional, podendo ser observado elementos táci-
tos. O terceiro momento do modelo sai do conjunto 
de regras e rotinas e adentra ao reino das ações, na 
qual as pessoas revisam ou replicam regras e rotinas 
passadas por meio da reprodução de ações. Se ocor-
rem alterações, elas são fruto das ações conjuntas. 
Por fim, o quarto momento é referente ao desassociar 
de ações e atores específicos, passando à aquisição 
de normas que se denomina externalizar e objetivar 
algo estabelecido socialmente ao reino institucional. 
Trata-se do momento “d”, de institucionalização.

Outras duas diferenças entre os modelos podem ser 
destacadas. O reino das ações, para Burns e Scapens 
(2000), possui certa frequência em cima das ações 
que estão sendo executadas. Isso ocorre devido ao 
fato de que é necessário ao processo de socialização e 
internalização dos indivíduos certa repetitividade das 
ações para que a regra e a rotina passem a serem in-
ternalizadas e conhecidas. Após este conhecimento, a 
reflexão crítica passa a acontecer e a mudança do que 
está sendo feito passa a ocorrer mais fortemente. Nes-
se processo, como bem destacaram Burns e Scapens 
(2000), rotinas emergentes que passam amplamente 
a serem aceitas na organização se tornam uma forma 
inquestionável de controle gerencial. Se há controle, 
pode-se dizer que são institucionalizadas.

Em seguida, como questão modificada por Burns 
e Scapens (2000) se comparado a Barley e Tolbert 
(1997) evidencia-se a denominação de que scripts 
passam a ser denominados de regras e rotinas que 
surgem e se alteram ao longo do tempo. Sobre o sur-
gimento é pertinente dizer que este é de difícil predi-
ção, porém é dependente do caminho, na qual rotinas 
e instituições existentes moldam a seleção e imple-
mentação de novas regras e rotinas (BURNS; SCA-
PENS, 2000, p. 12).

Porém, como ponto de partida que intitulou o pre-
sente trabalho e com base na modelagem apresentada 
na figura 5, para haver mudança institucional, o en-
tendimento da continuidade e estabilidade se faz pre-
sente tal qual um gene, como foi tratado por Nelson 
e Winter (2005), segundo Burns e Scapens (2000). 
Estabilidade se faz importante para se compreender 
mudança, pois elas não são independentes ao que 
se fazia antes. Estabilidade e mudança são parte de 
um mesmo processo de acordo com Burns e Sca-
pens (2000), tal qual foi também tratado por Feldman 
(2000). A dicotomia é percebida e tratada ao contexto 
da mudança da gestão contábil por Burns e Scapens 

(2000) como envolvendo três possibilidades de apro-
fundamento: (1) mudança formal e informal; (2) mu-
dança evolucionária e revolucionária; e (3) mudança 
regressiva e progressiva.

A mudança formal normalmente é associada a 
uma inserção de uma nova regra pensada e planejada. 
O êxito em sua implementação requer novas possi-
bilidade de pensar das pessoas. Já a informal ocorre 
em adaptações de cunho mais tácito sobre rotinas que 
são performadas pelas pessoas. Caso o processo de 
mudança informal ocorra mais lentamente do que a 
formalizada, poderá vir a ocorrer ansiedade e resis-
tência das pessoas o que pode comprometer a imple-
mentação da “novidade”. As mudanças podem acon-
tecer quando da conversão e reprodução que ocorre 
do e para o reino das ações para com regras e rotinas 
(BURNS; SCAPENS, 2000).

Mudança revolucionária envolve uma ruptura nas 
regras, rotinas e instituições que são consideradas 
pelas pessoas. A evolucionária considera a mudança 
de modo incremental, normalmente associada à in-
tencionalidade e à formalidade da mudança, na qual 
as quebras nas rotinas e instituições que são traba-
lhadas ocorrem de modo mais ameno. Por fim, a di-
cotomia da mudança regressiva e progressiva como 
tratada por Burns e Scapens (2000) consiste em que 
a regressiva é associada ao comportamento que re-
forçam o cerimonial, que emerge de um sistema de 
valor que preserva a estrutura de poder atual, portan-
to, restringem a mudança institucional. Já a mudança 
progressiva desconsidera o comportamento cerimo-
nial em prol do instrumental. Este é emergente de um 
sistema de valor que considera a aplicação do melhor 
conhecimento e tecnologia disponíveis para a solução 
de problemas.

6 DIsCussÃO TEÓRICA: O 
suRGImENTO DE INOVAÇÕEs Em 
ROTINAs E suAs PROPOsIÇÕEs

Feita a exposição de duas correntes de estudos: (1) 
Rotinas Organizacionais, com seus conceitos e defi-
nições e seus aspectos ostensivos e performativos; e 
(2) Teoria da Estruturação Social, contemplada com 
o arcabouço institucional moldando regras e rotinas, 
chega-se ao momento de expor algumas proposições 
de estudo a serem desenvolvidas em trabalhos fu-
turos. As suposições teóricas foram desenvolvidas 
tendo por base os diversos modelos apresentados nas 



106

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.8, n.2, p. 96-109, dez.2015/maio.2016   ISSN 1984-4204

cinco figuras expostas, contudo, ênfase maior foi con-
ferida às figuras 3 e 5.

Proposição 1: O meio ambiente, ao determinar o 
que deve ser seguido pela organização, força a adap-
tação da organização à seguir o mesmo, por questão 
de sobrevivência.

Chega-se a esta consideração proposta, quando, 
ao se analisar os modelos de Barley e Tolbert (1997) 
e, sobretudo, o de Burns e Scapens (2000), que tem a 
seta oriunda do reino institucional mais intensa em 
suas determinações. Como anteriormente explicado, 
instituições determinam o “caminho/jeito que as coi-
sas são”, e as rotinas internas das organizações, em 
um primeiro momento, são forçadas à adaptação a 
esta nova ordem.

No entanto, a adequação a esta determinação ins-
titucional pode ocorrer de modo mais alinhado, sem 
esforço consciente das pessoas (BECKER, 2004), 
quanto mais consolidada em artefatos (PENTLAND; 
FELDMAN, 2008), os códigos oriundos do reino ins-
titucional advenham. O artefato, segundo a obra de 
2008 surge para, dentre outras, controlar as ações das 
pessoas. Como a determinação institucional, quando 
surge, em um primeiro momento, é decorrente do es-
tabelecimento de uma nova ordem, na qual as pessoas 
dentro da organização devem se alinhar.

Dessa forma, ao se considerar as inovações como 
esforço consciente das pessoas para alterar incremen-
talmente ou radicalmente uma ordem estabelecida 
(MOTTA, 2001; FAGERBERG, 2005), percebe-se 
que pouco da consciência, de modo amplo por entre 
os membros da organização é evidenciada. Apenas 
pode vir a ocorrer a transferências, aos artefatos por 
parte de quem os confecciona, de novas possibilida-
des de ação, ou seja, de inovação de fato.

Proposição 2: A influência que o artefato imprime 
nos aspectos ostensivos e performativos da rotina, 
apenas permite o melhor desenvolvimento de inova-
ções incrementais à organização.

Esta proposição é decorrente de Pentland e Feld-
man (2005) alegar que a interação, dentro das rotinas, 
ocorre de três conjuntos de relacionamentos. Todavia, 
nas interações Performance-Artefato e Ostensiva-
-Artefato, é que as inovações possíveis de se obter 
são incrementais. Julga-se elas serem assim classifi-
cadas pelo fato de que o artefato, na “performance-
-artefato”, surge como controle do comportamento, 
já na “ostensiva-artefato”, ele surge no intuito de se 
registrar o que está se fazendo (PENTLAND; FEL-
DMAN, 2005, p. 807). O controle e o registro não 
podem ser feitos de forma a comprometer toda uma 

ordem estabelecida, tem que ser aos poucos, em um 
processo incremental.

Este raciocínio também encontra respaldo em Fel-
dman (2003), ao concluir que a estabilidade nas roti-
nas organizacionais é resultado do esforço consciente 
das pessoas em entender as ações que são realizadas. 
Ou seja, a estabilidade é uma das consequências do 
entendimento das pessoas, sobre sua própria orga-
nização, em como ela opera e guia sua performance 
dentro das rotinas. Ou seja, como apresentado na fi-
gura 2, o entendimento de como as organizações ope-
ram é o que vai guiar as performances dos indivíduos 
nas rotinas, portanto, a compreensão das pessoas não 
pode ser dissociada por completo da realidade vigen-
te. Esse dissociar completo ou intenso pode repercutir 
em inovações radicais, o que não é o caso. Contu-
do, ao se voltar para a primeira relação de Pentland e 
Feldman (2008), da interação ostensiva-performativa, 
tem que ela é a base da constituição das rotinas, pois 
são dois aspectos “recursivos e mutuamente constitu-
tivos”. Como os próprios autores argumentaram, um 
não existe sem o outro (PENTLAND; FELDMAN, 
2005, p. 84), e nessa interação é que se acredita po-
der haver inovações radicais. Sobretudo no restringir 
e habilitar, no criar e recriar, de forma cíclica, que os 
autores apresentam e demonstram na figura 3.

Também, ao se ter os modelos de Barley e Tol-
bert (1997) e, sobretudo, o de Burns e Scapens (2000), 
posto na figura 5, tem-se o processo de conversão e 
de reprodução sendo executados próximos ao reino 
das ações. Essa proximidade permite o desenvolvi-
mento de inovações, porém, as de cunho incremental 
particularmente como se pode contrapor. A reprodu-
ção, que ocorre como na interação artefato-ostensivo 
(PENTLAND; FELDMAN, 2005), é decorrente do 
registro do que se está fazendo, quando sai do reino 
das ações e parte-se ao conjunto de regras e rotinas 
como registro para verificação de desvio ao esperado. 
A conversão acontece semelhante a interação artefa-
to-performativa, na qual a conversão das regras é de-
corrente do registro do que se quer fazer e parte-se às 
ações, ao seu reino. A conversão é decorrente da ne-
cessidade de se ter ações tomadas pelas pessoas sen-
do condensadas e somadas a poucos rumos de ação, a 
poucas direções possíveis. No converter e reproduzir 
surgem mudanças de rumo, incrementalmente.

Proposição 3: As inovações radicais surgem quan-
do do esgotar completo das possibilidades de se ter o 
entendimento de uma rotina ser posto na prática.

Após o esgotar da conversão do artefato ao aspec-
to ostensivo, e da reprodução do artefato ao aspecto 
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performativo das ações rotineiras, surge a necessida-
de do consolidar de novo conjunto de regras e rotinas, 
tendo por base o modelo de Burns e Scapens (2000, 
p. 9). No ir e vir das regras ao reino das ações, no 
converter e reproduzir, como já mencionado, ocor-
rem inovações de cunho incremental. As inovações 
radicais surgem para romper completamente com a 
lógica processual ou de produto existente (MOTTA, 
2001; FAGERBERG, 2005). Elas rompem como o 
padrão de interação recorrente (BECKER, 2004) vi-
gente. Nessa ruptura, a organização demanda por um 
novo conjunto de regras e rotinas a cumprir e perfor-
mar. Dessa forma, supõe-se que as inovações radicais 
emergem quando da possibilidade de esgotamento da 
reprodução e conversão do conjunto atual de regras e 
rotinas e desenvolvimento de novo.

No entanto, antes da passagem, caso a organiza-
ção desenvolva melhorias significativas neste modo 
de agir dominante no momento atual, a inovação que 
se estabelece quando da institucionalização (BURNS; 
SCAPENS, 2000) é radical. Esta inovação é que será 
responsável por alterar a ordem vigente no setor (rei-
no institucional), forçando as demais organizações 
virem a se adequar por um dos três mecanismos iso-
mórficos, institucionais, mencionados, de DiMaggio 
e Powell (1983): mimético, normativo e coercitivo. 
Trata-se de inovação radical por vir a modificar radi-
calmente a forma de atuar de um setor, que terá novos 
códigos a serem atendidos pelo reino institucional. O 
modelo de Burns e Scapens (2000) passa a ser interes-
sante na avaliação destas questões ao longo do tempo.

7 CONsIDERAÇÕEs FINAIs: NA 
TENTATIVA DE PROPOR um 
ENVIEsAR TEÓRICO

 Após a apresentação de diversos autores so-
bre Rotinas Organizacionais, ao final da execução 
deste ensaio teórico surge a consideração de que ino-
vações apenas acontecem no ambiente interno de or-

ganizações. Por organizações, compreende-se a jun-
ção de duas ou mais pessoas almejando a conquista 
de objetivos comuns. Ao serem voltadas as atenções 
ao ambiente interno organizacional tem-se as orga-
nizações compreendidas como “emaranhado” de re-
gras e rotinas, sendo confundidas e tidas como sua 
genética (NELSON; WINTER, 2005). As rotinas são 
os elos entre as partes organizacionais (WEICHBRO-
DT; GROTE, 2010) e são elas que permitem à orga-
nização lidar com situações adversas, com mudanças 
ambientais e restrições ante o que foi planejado (FEL-
DMAN, 2004).

Rotinas servem para armazenar conhecimento 
que são ativados, especialmente, de forma tácita para 
atuar sobre possíveis desvios de ação, como também, 
promovem certa estabilidade para que as mudanças 
ocorram de modo incremental, sem comprometer a 
ligação entre os indivíduos (BECKER, 2004). Porém, 
como rotinas remetem ao que está sendo feito na prá-
tica, elas geram os recursos organizacionais a serem 
ativados em conjunto e gerarem vantagem competiti-
va (BARNEY, 1991). O lidar com os recursos geram 
esquemas nas pessoas de como agir, antes mesmos 
delas partirem para as ações. Trata-se do ciclo de re-
cursos de Feldman (2004, p. 296) sendo desenvolvido 
pelas pessoas.

Contudo, esse ciclo não é fechado. Há o surgimen-
to de “percalços” que modificam as ações, geram ou 
alteram recursos, modificando os esquemas de agir 
e, consequentemente, as ações decorrentes. Nesta 
alteração há inovações sendo desenvolvidas. Nesta 
forma de pensar e de se contrapor os temas rotinas e 
inovações foi que se desenvolveu o presente estudo. 
As suas três principais proposições teóricas decor-
rentes surgiram do refletir genérico sobre estes dois 
temas de estudo. Nas mais diversas modelagens apre-
sentadas em trabalhos distintos que tenham rotinas 
como base, foi possível ligar a visão do estudo de ro-
tinas com o surgimento de inovações. Assim sendo, 
encerra-se este ciclo teórico alertando a academia ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento futuro das três 
proposições feitas.
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resUmo
Analisa-se a atividade fenomênica laboral do teletrabalho, sob os aspectos da legislação, da aprendizagem organizacional e do autodesenvolvimento. 
Parte-se da ideia de que o teletrabalho cinge-se no cumprimento da jornada fora do ambiente físico da empresa, usando meios tecnológicos 
para controle e subordinação. Na alça de mira da pesquisa, tem-se uma gestão com foco na flexibilidade de jornada. Por meio de uma pesquisa 
qualitativa exploratória, através de entrevistas, é realizada a análise de discurso, cotejando a postura dos agentes ante esta singularidade 
empregatícia, observando, entre outros, a falta de interação com a cultura organizacional da empresa e ausência de controle específico de jornada 
dos teletrabalhadores.

Palavras-chave: Teletrabalho. Aprendizagem Organizacional. Autodesenvolvimento.

aBstract
This paper analyses the phenomenal labor activity of teleworking under the scopes of legislation, organizational learning, and self development.  The 
starting point is the idea that teleworking concerns the fulfillment of working hours out of the company facilities, by means of technology for control 
and subordination. On the spot of the research, the management system is focused on the flexibility of the working period. By qualitative exploratory 
research, made through interviews, the discourse is analyzed by collating the agents’ stance toward this employment singularity, and observing, 
amongst others, the lack of interaction with the organizational culture of the company and the absence of specific control over working hours of the 
teleworkers.

Keywords: Teleworking. Organizational learning. Self development.
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1 INTRODuÇÃO

As relações de trabalho sofreram mudanças de 
perspectiva ao longo dos anos, não apenas em rela-
ção à consagração de novas atividades profissionais, 
mas também pela necessária flexibilização do próprio 
processo que medeia a relação entre empregado e em-
pregador. Novas realidades tecnológicas, coadunadas 
com emergentes tendências em nível de estratégias de 
gestão empresarial, aliam-se para um projetado trans-
curso de fronteiras em relação à gestão de pessoas e a 
própria prestação de serviços em prol dos fins econô-
micos das entidades empresarias.

Como sustenta Willmott (1993), o processo histó-
rico evolutivo do trabalho debruça-se tendencialmen-
te na subjetividade autônoma dos indivíduos, tal agir 
encontra um apelo positivo, uma vez que constitui e 
reforça o auto entendimento dos empregados como 
adultos responsáveis e autônomos. De toda ordem, 
inserido em tal contexto, no amago do necessário au-
mento de lucratividade em termos de gestão empre-
sarial nasce um novo conceito de trabalho, no qual 
o colaborador, conforme Silva (2000), passa a não 
operar mais unicamente dentro da empresa cumprin-
do jornada de trabalho, mas, de modo flexível, sem o 
rigorismo metodológico formal labora no âmbito de 
seu ambiente privado atendendo o seu melhor horário 
de trabalho e sem a supervisão direta e hierárquica de 
um gestor, na expectativa de uma crescente produti-
vidade e com redução de custos fixos estruturais ao 
empregador, tem-se o teletrabalho.

Segundo Silva (2000, p. 584), posicionando a ma-
téria, teletrabalho é a “atividade do trabalhador de-
senvolvida total ou parcialmente em locais distantes 
da rede principal da empresa, de forma telemática”. 
Entende-se por telemática o “procedimento da elabo-
ração das informações à distância e movimento de 
circulação automática dos dados informativos, que 
ocorrem no diálogo com os calculadores eletrônicos, 
utilizando os terminais inteligentes, capazes de rece-
ber e transmitir” (DINIZ, 1998, p. 506). Por sua vez, 
Masi (2000, p. 204) define que teletrabalho é o tra-
balho realizado “longe dos escritórios empresariais e 
dos colegas de trabalho, com comunicação indepen-
dente com a sede central do trabalho e com outras 
sedes, através de um uso intensivo das tecnologias da 
comunicação e da informação, mas que não são ne-
cessariamente sempre de natureza informática”.

Conquanto, imerso nesta nascente organizacional 
surgem dilemas não apenas no âmbito do necessário 
dimensionamento da gestão de pessoas dentro desta 

nova perspectiva organizacional, mas também a nível 
jurídico, compatibilizando-o com a legislação pátria. 
Ainda que a flexibilização laboral seja uma realida-
de cada vez mais presente na administração empre-
sarial, insta a sua parametrização com a engessada 
legislação celetista de 1943, consolidada em função 
da norma programática do artigo 180 da Constitui-
ção Federal de 1937, com o fim de gerir a empresa, 
especialmente as pessoas, de modo a não formar um 
passivo jurídico capaz de comprometer a sua saúde 
financeira. 

Diante do contexto da flexibilização e do controle 
à distância um “componente crucial da governança 
da organização contemporânea é o modo como ela 
depende dos indivíduos assumirem o status de serem 
sujeitos de sua própria existência, dos modos pelos 
quais eles inventam a si mesmos como certos tipos 
de pessoas”, nos termos de Dugay, Salaman e Rees 
(1996, p. 278). Neste ínterim, a par das considerações, 
a tendência que antes cingia-se em uma discussão 
polarizada, dicotômica, passa a se aproximar das 
tendências empresariais modernas, aproximando a 
abordagem dos mundos – administração empresarial 
e jurídico. 

Diante de tal fato, como sistematizar a aprendiza-
gem organizacional de modo a compatibilizar e utili-
zar a seu favor o contexto do teletrabalho sem causar 
prejuízo financeiro reflexo à empresa, controlando ou 
não a jornada de trabalho na projeção de resultados 
produtivos? De tal sorte, mister identificar, em nível 
administrativo, formas de controle de jornada e me-
dição de nível de produção, compatibilizando técni-
cas administrativas com a legislação vigente sobre o 
tema, investigando, sob a perspectiva do trabalhador, 
como se sustenta, ainda que de maneira não presen-
cial, as regras e normas disciplinadoras que desvelam 
as relações de poder e introjetam a cultura organiza-
cional neste profissional.

De forma emblemática, para repensar o diálogo 
da gestão pessoas com a realidade do teletrabalho, 
o presente estudo cientifico debruça-se em questões 
legislativas atinentes ao trabalho a distância, coadu-
nando-o com o aspecto conceitual de gestão de pes-
soas, referindo os desafios e propondo sugestões para 
administrar a problemática apresentada. 

A importância do estudo repousa em prover a co-
munidade acadêmica de básico, mas necessário su-
porte teórico a viabilizar uma gestão estratégica de 
pessoas que seja não apenas compatível com a adoção 
segura de um sistema de trabalho guiada pelo teletra-
balho, mas que atenda as características sociais desta 
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classe de trabalhadores em prol da aprendizagem e 
identificação com a cultura organizacional da empre-
sa. Para tanto, trata-se de uma pesquisa de natureza 
tipicamente exploratória descritiva, de cunho qualita-
tivo, que utiliza entrevistas individuais para a coleta 
de dados.

A pesquisa proposta tem como objetivo geral ana-
lisar a postura do empregado teletrabalhador diante da 
entidade empresária, cotejando a forma de sua apren-
dizagem organizacional e a necessidade de autode-
senvolvimento, parametrizando os dados obtidos com 
aspectos jurídicos sobre a temática a título de objeti-
vos específicos. Assim, este estudo aborda questões 
atinentes à aprendizagem organizacional no âmbito 
do teletrabalho, compulsando-o com a temática do 
autodesenvolvimento a fim de aclarar as característi-
cas deste tipo de profissional e da necessária postura 
empresarial, de legislação e gestão de pessoas, que 
as entidades empresariais devem observar. A etapa 
inicial da pesquisa, além de abranger uma revisão li-
terária no nível técnico de gestão de pessoas também 
procura dar o necessário viés jurídico a produzir o 
arcabouço analítico referenciado, coadunando, em ní-
vel de pesquisa, com a realização de entrevistas com 
trabalhadores que laboram no regime de teletrabalho.

2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

O referencial teórico compreende a contextuali-
zação da aprendizagem organizacional, o âmbito do 
autodesenvolvimento e, porquanto, o aspecto legisla-
tivo do teletrabalho como modelo de gestão de pesso-
as. De toda ordem, neste ínterim, merece destaque o 
pressuposto gnosiológico de que o desenvolvimento 
das pessoas navega tanto pelas águas da realidade 
do ambiente externo e dos objetivos organizacionais, 
quanto pela realidade interna das pessoas. Cada co-
laborador traz consigo experiências internas, pressu-
postos de realidade, que inerentemente são parte ativa 
de seu desenvolvimento funcional. O indivíduo, en-
quanto sujeito de direitos, arcabouço de experiências, 
precisa não apenas compreender a finalidade em-
presarial, as políticas de gestão, mas, especialmente 
adaptar-se a elas.

Neste sentido, sob o prisma do teletrabalho, em 
outras palavras, da flexibilização da relação de em-
prego merece êxito o presente estudo de caso múltiplo 
com o fim de apreciar esta realidade no âmbito da 
gestão empresarial, especialmente quanto aos con-
ceitos de autodesenvolvimento e aprendizagem orga-

nizacional. Porquanto, a toda evidencia, “ciência e a 
tecnologia têm sido progressivamente cada vez mais 
capazes de produzir transformações radicais na natu-
reza, nos procedimentos sociais e nas relações huma-
nas” (CHIARELLI, 2007, p. 134).

O homem, historicamente, é um ser solitário que 
tendencialmente procura manter de maneira incon-
dicional sua individualidade. Tal situação, aliás, é 
retratada com expressa literalidade no inciso X do 
artigo 5º da Constituição Federal. A inviolabilidade 
da intimidade, da correspondência, da vida priva-
da, enfim, é plena. Contudo, o mundo das máquinas, 
da fábrica, da sistematização da via industrial fez o 
homem afastar-se desta individualidade extremada, 
retirando-o da vida recôndita do lar para colocá-lo 
em meio a coletividade. “A fábrica coloca-o como 
parte de um todo e, como homo faber, exige-se-lhe 
ação repetitiva [...]. Não se lhe pede a minúcia da 
engenhosidade mas a disciplina reiterada e uniforme 
do gesto maquinal, que o faz elo de uma corrente” 
(CHIARELLI, 2007, p. 145). 

Todavia, quando se trata do teletrabalho percebe-
-se a nítida aspiração cíclica da história – o retorno do 
empregado ao lar, a desvinculação física do emprega-
do e empresa que passam a ostentar um vínculo me-
ramente virtual, seja a título de subordinação seja sob 
o aspecto da produção. Certo é que as transformações 
no ambiente e no modus operandi laboral estão dire-
tamente atreladas à evolução tecnológica do homem. 
Segundo Toffler (1995), a história nos mostra que en-
quanto que no passado eram necessários anos e anos 
para que o homem inventasse instrumentos para lhe 
auxiliar no dia a dia; hoje, a cada instante, uma nova 
descoberta é realizada que pode, ao cabo, refletir di-
reta e eficazmente na relação de trabalho, mudando 
sua dinâmica, como é o caso do teletrabalho.

As empresas contemporâneas, segundo Bitencourt 
(2010), estão tendencialmente em um constante pro-
cesso evolutivo, mirando, pois, na satisfação de metas 
e resultados traçados com o foco de buscar a ascensão 
da atividade empresarial e, neste ínterim, necessitan-
do cada vez mais de empregados que estejam sujei-
tos a tal cobrança, que estejam aptos a mudanças, a 
aprender e se autodesenvolver. Consubstanciado na 
premissa da aprendizagem, poucas empresas acabam 
por traçar estruturas flexíveis, oportunizando a cria-
ção de conhecimento, tendo em seu cerne o elemen-
tar conceito de mutabilidade. A mutação contínua 
das estratégias e procedimentos necessitam, em sua 
essência, do desenvolvimento das atitudes e habili-
dades dos agentes que compõem e dão força física 
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e intelectual às organizações. Assim, “prevalecem as 
práticas organizacionais que são construídas confor-
me a cultura e o clima organizacional da empresa” 
(BITENCOURT, 2010, p. 18).

No que tange ao teletrabalho, que surge como 
uma alternativa de trabalho muitas vezes informal, a 
ausência de preparo específico pode acabar gerando 
uma atuação intuitiva (SILVA; VIEIRA; PEREIRA, 
2015), o que contribui para o aumento da ansiedade 
do trabalhador frente a nova forma de trabalho. As-
sim, a aprendizagem organizacional, antes de tudo é 
“um processo pelo qual adquirimos experiências que 
nos levam a aumentar a nossa capacidade, que nos 
levam a alterar disposições de ação em relação ao am-
biente, que nos levam a mudança de comportamento” 
(BORDANAVE apud BOOG,1995, p. 239).

Ao tratar de referido tema, quer parecer mais 
apropriado entre os vários modelos propostos pela 
doutrina adotar o padrão apresentado por Mary M. 
Crossan, Henry W. Lane e Roderick E. White, publi-
cado em 1999 na Academy of Management Review, 
dos 4 (quatro) I’s – intuição, interpretação, integração 
e institucionalização. De modo sintético, porém não 
menos qualificado, caracteriza-se o modelo como um 
processo de desenvolvimento “da compreensão com-
partilhada, onde o diálogo e a ação conjuntos exer-
cem um papel fundamental. E, finalmente, a institu-
cionalização refere-se a um processo de absorção de 
aprendizagem individual e grupal no intuito de for-
malizar e disseminar o aprendizado na organização” 
(BITENCOURT, 2010, p. 25).

Em termos de aprendizagem organizacional e au-
todesenvolvimento, a tendência doutrinária é a ado-
ção do foco metodológico de desenvolvimento de pes-
soas – o trabalhador deixa de ser tratado como mero 
empregado para se tornar um verdadeiro colaborador, 
agente importante da engrenagem organizacional. A 
realidade do ambiente externo e dos objetivos organi-
zacionais são colocados em paridade de importância 
com a realidade interna da pessoa, do colaborador. “A 
mudança de comportamento é considerada o critério 
primordial para o desenvolvimento efetivo de pesqui-
sadores e praticantes” (ARGYRIS, 1992, p. 07). De 
toda ordem, “a capacidade de aprender é encarada 
como um grande diferencial sustentável a ser perse-
guido pelas empresas” (BITENCOURT, 2010, p. 17).

Antes de tudo, em termos de desenvolvimento or-
ganizacional, inevitável o fato de que as mudanças, 
sejam elas em nível tecnológico ou ainda de estrutura 
e administração organizacional, impactam no conhe-
cimento profissional, sendo eu “o indivíduo produz 

ou cria sempre algo novo, apropriando-se do que é 
aprendido” (ANTONELLO, 2010, p. 33). Neste sen-
tido, ante a seara do teletrabalho e da aprendizagem 
organizacional voltada ao autodesenvolvimento, Sen-
ge (2002) identifica deficiências de aprendizagem que 
necessitam ser reparadas a fim de que se possa con-
tribuir para a construção do alicerce de um sistema 
de gestão fundamentalmente novo, mais voltado para 
a aprendizagem. 

No âmbito do teletrabalho, observa-se na pesqui-
sa de campo que o desafio é ainda maior, pois além 
da necessidade de interação dos conceitos individu-
ais com os objetivos organizacionais, o trabalhador 
precisa ter aguçada disciplina, transitando pela sua 
inerente individualidade e pela coletividade empre-
sarial, almejando a incessante busca pelo seu autode-
senvolvimento. Neste aspecto, Pedler (1994) ressalta 
que o autodesenvolvimento, em síntese, é a interação 
entre o universo interior e exterior do indivíduo, em 
um movimento cíclico de experiência e reflexão em 
prol de um contínuo aprimoramento individual. Tal 
situação oportuniza que o trabalhador conquiste ines-
timável autonomia, tendo liberdade de tomar certas 
escolhas, independentemente de sua posição hierár-
quica, o que se mostra ainda mais valioso no âmbito 
do teletrabalho.

O significativo avanço tecnológico, aliado às ten-
dências administrativas, irradia-se pelos cenários co-
orporativos impactando na natureza do conhecimento 
profissional. Consolida-se a necessidade de formação 
de empregados que transcendam seus conhecimentos 
e os próprios objetivos dos empresários, autodidatas, 
focando na melhora de seus aspectos profissionais. 
Para Bourner (1996), antes de tudo, frente a tendên-
cia organizacional de adoção do teletrabalho para o 
autodesenvolvimento, para a possibilidade de gerir a 
si próprio sem a presença hierárquica permanente de 
um chefe ou controle rígido de jornada, o indivíduo 
precisa se autoconhecer, atendendo a premissa grega 
histórica de conhece-te a ti mesmo. Segundo o au-
tor, para o autodesenvolvimento é impossível realizar 
a dissociação da ideia de autoconhecimento, sendo 
este, requisito essencial para o desenvolvimento do 
potencial individual de aprendizagem de cada sujeito.

De toda ordem, ante o prisma do teletrabalho, ins-
ta a consagração da ideia de que todos os integrantes 
de uma organização, sem distinção, devem atuar de 
modo a serem verdadeiros solucionadores de proble-
mas, se autodesenvolvendo, exercendo a individuali-
dade, não de modo egoísta, mas sim sob a concepção 
da autonomia de vontade e agir. O autodesenvolvi-
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mento é elemento vital para o incremento do teletra-
balho, pois “possibilita ao funcionário da empresa, 
independente de sua posição hierárquica, a conquista 
de sua autonomia como ser, permitindo-lhe o pleno 
uso de sua liberdade de escolher alternativas, de fazer 
opções durante o aprendizado, o qual, na verdade, é 
constante” (ANTONELLO, 2010, p. 33).

Neste ínterim, a par dos elementos destacados, 
quando se trata de autodesenvolvimento, especial-
mente diante do fenômeno do teletrabalho, merecem 
destaque características como “uma maior autori-
zação, autonomia, e uma cultura de aprendizagem 
contínua dão suporte ao autodesenvolvimento (busca 
de feedback, fixação de metas e direcionamento ao 
progresso), especialmente para as pessoas cujas ca-
racterísticas predispõem à autodeterminação” (AN-
TONELLO, 2010, p. 47).

Segundo pacifico entendimento doutrinário es-
posado, por exemplo, por Bourner (1996) e Revans 
(1983), para que o indivíduo, trabalhador, consiga 
se autodesenvolver, fato que guarda maior impor-
tância no âmbito do teletrabalho, precisa antes en-
tender suas fraquezas, se autoconhecer, a fim de 
que possa então evoluir não apenas como indiví-
duo, mas como profissional. 

O teletrabalho é visto como um fenômeno da re-
volução tecnológica que “propicia inovações refleti-
das diretamente nos aspectos sociais e nas relações 
de trabalho” (BARRETO JUNIOR; SILVA, 2015, p. 
30). Essa realidade lança novos processos comunica-
cionais e produtivos em que o trabalho se dinamiza e 
desterritorializa, trazendo ao debate outros conceitos, 
como é o caso do teletrabalho (MENEZES; NEDEL; 
SILVA, 2016).

Esclarecidas as situações acima, de forma objetiva, 
debruçando-se sobre a visão patronal, o teletrabalho, 
segundo Silva (2000), além de apresentar vantagens 
pontuais na economia de espaço físico nas empresas, 
de energia e custos operacionais, flexibiliza a jorna-
da, proporciona o aumento de produtividade, interna-
cionaliza e descentraliza a produção, propiciando um 
ambiente de maior criatividade. Enfim, é verdadeiro 
representante de um modelo de gestão empresarial 
que culmina num redutor de custos. 

A centralização empresarial concebida no modo 
piramidal de organização empresarial, com vértice 
onisciente e onipotente, atribuindo ao gestor a exclu-
siva competência de mandar, fazer e fiscalizar, fato 
indubitavelmente relativizado com o teletrabalho. O 
fenômeno da globalização abriu horizontes às empre-
sas e, por consequência, trouxe infinitas possibilida-

des à sua classe trabalhadora, internacionalizando o 
mercado e as relações sociais. Isso significa que “um 
período deve ser visto simultaneamente em termos 
de continuidade e descontinuidade, sendo as duas 
perspectivas complementares e parciais” (KUMAR, 
1997, p. 155).

O contexto do teletrabalho nada mais é do que 
resultado de um modo de produção capitalista que, 
historicamente, encontra-se imerso em um reentrante 
e continuado processo de transformação. O essencial 
é “perceber a mudança na dinâmica global do capi-
tal, uma metamorfose que se processa e que impõe 
transformações qualitativas no mundo do trabalho” 
(ALBUQUERQUE, 1996, p. 17). Para Nascimento, 
o trabalho a distância, no enfoque do teletrabalho, é 
aquele que "não é realizado no estabelecimento do 
empregador, e sim fora dele", "com a utilização dos 
meios de comunicação que o avanço das técnicas 
modernas põe à disposição do processo produtivo” 
(NASCIMENTO, 2009, p. 825). 

Quando presentes os requisitos do vínculo de em-
prego, deve ser observada a igualdade de tratamento 
entre os trabalhadores a distância e os demais em-
pregados, com fundamento nos arts. 5º, caput, e 7º, 
XXXII, da CF, e arts. 6º e 83 da CLT. Neste sentido, 
a Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011, publicada 
no DOU de 16.12.2011, alterou o art. 6º da CLT, bem 
como acrescentou o parágrafo único, reconhecendo, 
de forma expressa, o trabalho à distância.

Os funcionários, na visão de Masi (2000), que 
operam sob tal regime, inerentemente possuem 
maior disponibilidade de tempo para seus entes fa-
miliares, reduzindo gastos à empresa com alimenta-
ção, transporte e custos operacionais de modo geral, 
além de propiciar uma racionalização das atividades 
profissionais.

Todavia, o que pode parecer, em uma análise 
preliminar, apenas vantagens, na verdade, segundo 
Masi (2000), pode ser um arcabouço de problemas 
de gestão fiscalizatória à empresa, bem como de or-
ganização para o empregado, podendo refletir nega-
tivamente nas finanças da instituição empregadora 
com a instauração de crescentes e penosas deman-
das trabalhistas. 

Em função da autonomia de relações, bem como 
da falta de identidade física formal entre empregado 
e empresa, cria-se uma instabilidade fiscalizatória em 
termos de legislação trabalhista, perante o Ministério 
do Trabalho e Emprego, além de contribuir para que 
as despesas do lar se confundam com as despesas da 
realização do trabalho, fomentando, pois, um meio 
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ambiente inadequado para o trabalho e prejudicial à 
saúde do trabalhador.

O teletrabalho, segundo Bonilla (2009), se vale 
das novas tecnologias de informações e comunica-
ção. É descentralizado e flexível, desvinculando-se de 
parâmetros, como local e horário. Por outro lado, traz 
inconvenientes no plano coletivo ao dispensar a força 
de trabalho e exaltar a individualização dos contratos. 
De toda ordem, o teletrabalho “não imprime, por si 
mesmo, o selo da autonomia à relação jurídica entre o 
teletrabalhador e aquele a quem este presta serviços” 
(SILVA, 2000, p. 583). 

Em estudo sobre os processos exploratório do 
trabalho a partir de casa, destaca-se que “trabalhar 
de casa promove a diminuição do contato pessoal, 
direto e diário com pares e superiores e, em contra-
partida, aumenta o contato com familiares e cônju-
ges” (RAFALSKI; ANDRADE, 2015, p. 439). Mar-
tins (2001, p. 64) também realiza algumas assertivas 
quanto à temática, referindo que no teletrabalho o 
trabalhador “não terá exatamente jornada de traba-
lho, pois não se sabe a hora que começa e a que ter-
mina de prestar serviços, salvo se houver controle 
específico nesse sentido”, o que acaba criando uma 
nova forma de subordinação. Destarte, consoante se 
depreende a modalidade de trabalho ora abordada, 
apresenta-se, em verdade, mais como uma forma de 
organização empresarial do que necessariamente 
um novo tipo de trabalho.

Porquanto, ao que se denota do conteúdo do artigo 
6º da Consolidação da Leis do Trabalho, ante a pro-
mulgação da Lei nº 12.551, de 15/12/2011, não reside 
qualquer espécie de distinção entre o trabalho reali-
zado no estabelecimento do empregador ou no domi-
cilio do empregado, ainda que realizado a distância, 
desde que estejam presentes os pressupostos da rela-
ção de emprego, conforme enumerado no artigo 3º 
do mesmo diploma, quais sejam: pessoalidade, não 
eventualidade, subordinação e onerosidade.

O cerne nuclear, sob o ponto de vista da adminis-
tração, reside em conciliar não apenas as noções de 
administração, consoante já arguido, como também 
com as posições jurídicas doutrinárias mais apuradas 
sobre o tema. É preciso, antes de tudo, reconhecer 
que os ambientes “casa e trabalho” são culturalmente 
distintos, consolidados sobre normas, valores, práti-
cas e pessoas completamente diferenciados, segundo 
Tietze (2002) e, como tal, guardada as excentrici-
dades, devem encontrar um ponto médio para que a 
prática do teletrabalho possa fluir de maneira exitosa 
em prol da atividade econômica e do bem-estar do 

próprio empregado.
O rigorismo formal legislativo é colocado a mar-

gem, dando espaço a sua flexibilização nas relações 
de trabalho, ante os reflexos dos avanços tecnológicos 
somados à globalização da economia, culminando na 
ênfase a formas mais flexíveis de contratação, “pela 
tendência à flexibilização das normas protetivas labo-
rais ante a reestruturação produtiva e a adequação da 
força de trabalho às exigências do mercado” (CHIA-
RELLI, 2007, p. 285)

Porquanto, flexibilização do Direito do Trabalho 
consiste nas medidas ou procedimentos de natureza 
jurídica que “tem a finalidade social e econômica de 
conferir às empresas a possibilidade de ajustar a sua 
produção, emprego e condições de trabalho às contin-
gências rápidas ou contínuas do sistema econômico”. 
(BARROS JR., 1994, p. 45)

O espírito norteador do teletrabalho, sob o âmbito 
administrativo, por si, mobiliza-se pelas águas pro-
fundas da subjetividade do indivíduo, instigando-os 
a se autodesenvolver, introjetando, contudo, aspectos 
que para a entidade empresária são essenciais para o 
desemprenho das tarefas. Neste ínterim, Trope (1999) 
descreve, de forma resumida, as características do te-
letrabalhador:

[...] capacidade de suportar a solidão, óti-
ma capacidade de autonomia, bom senso 
de responsabilidade diante das missões que 
possuem prazo definido, boa organização 
pessoal, um bom ambiente familiar e disci-
plina pessoa para utilizar de forma correta 
seu horário flexível de trabalho, visto que sua 
família e amigos estão mais perto (TROPE, 
1999, p. 78)

A toda evidencia consoante se denota em termos 
doutrinários, a qualidade essencial para um teletra-
balhador, em uma única palavra, poderia ser a capa-
cidade de ser autodisciplinador. Neste sentido, sem 
haver uma fiscalização, “(dependência visualizada 
pelo trabalho prestado na empresa e na presença do 
superior hierárquico), não se terá a certeza de que o 
empregado, em algum momento, fez-se substituir por 
outro, podendo ofuscar-se o limite entre o trabalho 
autônomo ou subordinado” (CHIARELLI, 2007, p. 
289-290).

De tal sorte, no amago de entender as caracte-
rísticas do teletrabalhador registrando as formas de 
gestão empresarial atualmente aplicadas e os níveis 
e oportunidades de autodesenvolvimento do empre-
gado, conciliando, por óbvio, com a orientação legal 
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sobre o tema, procura-se, através de uma análise qua-
litativa avaliar tais situações, construindo um subs-
tancial entendimento. 

3 mETODOLOGIA 

A pesquisa abrange um tema pouco explorado so-
bre o viés ora proposto, almejando proporcionar uma 
visão geral sobre o tema, mediante entrevista com 
agentes que estão contidos dentro da realidade laboral 
brasileira em estudo, constituindo-se, pois, uma in-
vestigação mais ampla, mediante procedimentos mais 
sistematizados (GIL, 2007). De tal sorte, trata-se de 
uma pesquisa de natureza tipicamente exploratória 
descritiva, de cunho qualitativo, de corte transversal. 
Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcio-
nar maior familiaridade com o problema, com vistas 
a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses, 
envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas 
com pessoas que tiveram experiência prática com o 
problema pesquisado e análise de exemplos que esti-
mulem a compreensão (GIL, 2007).

Desta forma, a iniciativa é permitir o aprofun-
damento de questões propostas sem a pretensão de 
alcançar precisão estatística nos resultados, fazendo 
uso mais de técnicas de interrogação do que de ob-
servação. A finalidade é obter informação preliminar 
sobre o objeto de estudo, descritivo, pois interessa 
descrever o como, realizando, por óbvio, a interpre-
tação do cenário apreciado (YIN, 2001).

Neste contexto, a interpretação aplica-se a uma 
amplitude de objetos de investigação, desde uma pes-
soa a um grupo, evento ou instituição, quer se trate 
de um ou de casos múltiplos (LICHTMAN, 2013). 
Pretende-se valorizar o processo e as dinâmicas do 
estudo, devidamente situado e contextualizado, fa-
zendo uso da indução como forma de ajustamento 
processual / conceitual.

A coleta de dados foi realizada através de entre-
vistas individuais a funcionários de diferentes empre-
sas, que, dentro da relação de emprego laboram no 
regime de teletrabalho, almejando compreender, de 
maneira objetiva, a relação bilateral entre empregado 
e empregador, compulsando-o com as questões legais 
laborais e administrativas, obtendo dados “acerca do 
que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou de-
sejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, com como 
acerca de suas explicações ou razões a respeito das 
coisas precedentes” (SELLTIZ, 1967, p. 273). O em-
prego da entrevista qualitativa serve para “mapear e 

compreender o mundo da vida dos respondentes é o 
ponto de entrada para o cientista social que introduz, 
então, esquemas interpretativos para compreender as 
narrativas dos atores em termos mais conceptuais e 
abstratos, muitas vezes em relação a outras observa-
ções” (GASKELL, 2002, p. 65).

Neste sentido foram convidados a participar da 
entrevista três trabalhadores. Por ser uma realidade 
laboral relativamente inovadora e, porquanto, ante 
a inexistência de uma identidade física empresarial 
há extrema dificuldade em localizar empregados que 
operam na condição de home office, razão pela qual 
o trabalho se dedicou a analisar referido número de 
entrevistas.

Um dos entrevistados, o qual ficou convencionado 
chamar de Rodrigo, labora em um importante Bureau 
de crédito que recolhe nacionalmente informações de 
pessoas físicas e jurídicas, comercializando serviços 
de análise de crédito, produtos de marketing service 
e de certificação digital. Na modalidade de teletra-
balho, o entrevistado atua como executivo de canais, 
gerenciando escritórios de representantes.

Outro entrevistado, ouvido por meio virtual, atra-
vés de audioconferencia, não autorizou divulgar seu 
nome, ficando ora estabelecido chamar de Rafael, e 
preferiu omitir a identificação de seu empregador. 
Trabalha em uma empresa integrante de um conglo-
merado maior que desenvolve atividade de codifica-
ção e automação industrial, atuando na condição de 
gerente de negócios da parte comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O terceiro entrevistado não autorizou a divulgação 
de seu nome ou da empresa, ficando ora convenciona-
do chamá-lo de Fabiano. Trabalha em uma empresa 
multinacional que opera no desenvolvimento de um 
tipo específico de software conhecido como spyder, 
utilizado nos sites de buscas da web, atuando na con-
dição de desenvolvedor de projetos.

O levantamento de dados para análise e interpre-
tação ocorreu a partir das elocuções dos entrevis-
tados na descrição das suas condições de trabalho, 
relacionamento com a empresa e aprendizagem orga-
nizacional, analisando seu conteúdo. As entrevistas 
são consolidadas por prévio roteiro, o qual buscou 
inicialmente identificar as partes e empresas envolvi-
das, o local de trabalho e o modus operandi, além do 
relacionamento com os gestores e com a empresa, as 
políticas organizacionais, o autodesenvolvimento e, 
por fim, o panorama jurídico da relação empregatícia 
aplicada pela organização, em especial o controle de 
jornada.
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De toda ordem, após a obtenção dos dados, foi 
empreendida uma análise comparativa da resposta 
dos entrevistados, almejando a busca de uma cate-
gorização, e, por fim, em conclusão, restou traçado 
algumas sugestões para que se aplique ao regime de 
teletrabalho, almejando a redução das chances de 
comprometimento financeiro empresarial, no âmbito 
jurídico e administrativo. A técnica empregada para 
o exame dos dados obtidos foi a análise de discur-
so, examinando não apenas a linguagem empregada, 
mas também a tudo aquilo que não foi dito, “exigindo 
uma consciência aprimorada das tendências e con-
textos sociais, políticos e culturais” a que se refere o 
tema (GIL, 2002, p. 255).

4 ANáLIsE DE DADOs

Imbuindo-se da iniciativa de apreciar a atividade fe-
nomênica do teletrabalho, parametrizando-o com con-
ceitos básicos de autodesenvolvimento e aprendizagem 
organizacional, observando, pois, questões legislativas 
sobre o tema, merece destaque à análise minuciosa dos 
dados obtidos nas entrevistas realizadas.

Neste passo, encontra guarida salientar que, 
conforme referencial teórico, o teletrabalho, a toda 
evidencia, configura-se como a execução de uma 
atividade produtiva à distância entre empregado e 
empregador, no qual “o comando, a execução e a en-
trega do resultado se complementarão mediante o uso 
da tecnologia da informação, sobretudo a telecomuni-
cação e a informática, substitutivas da relação huma-
na direta” (PINTO, 2007, p. 133) e, sob este prisma, 
foi obtido os dados ora analisados.

Assim, de modo geral, mostrou-se necessário 
abstrair dos entrevistados, antes de tudo, uma des-
crição sumária da rotina de trabalho diária, buscan-
do clarificar e enquadrar a noção de teletrabalho à 
atividade profissional desenvolvida por cada um dos 
participantes.

Destarte, contudo, sobressai o fato de que os en-
trevistados não estão familiarizados com a palavra 
teletrabalho e acabam utilizando, como sinônimo, a 
expressão home office para dizer ou se referir ao mes-
mo evento fenomenológico laboral ora apreciado. 

Desta feita, o entrevistado Rodrigo, expõe a sua 
relação diária com o trabalho e, por consequência, 
com a empresa, da seguinte forma:

Na verdade, não tenho jornada de trabalho 
a ser cumprida, eu trabalho 100% em home 

office. Eu, pelo contrário, sou um funcioná-
rio celetista, mas gerencio canais de tercei-
ros, não tendo escritório remoto, trabalho 
em casa mesmo. Na verdade, foi indicado 
pela empresa, quando fui convocado para 
o projeto home office, a ter uma mesa, uma 
banda larga, uma estrutura mínima; enfim, 
para o trabalho dentro de casa.

Os entrevistados Rafael e Fabiano, da mesma for-
ma, confirmam a flexibilidade da jornada, afirmando, 
nas palavras de Rafael, que “o horário é você quem 
faz, não necessariamente precisa ter um horário certo 
e determinado de trabalho”. 

Instados a esclarecer se foram contratados pela 
empresa para desenvolver a atividade de home office 
e como havia sido a dinâmica da seleção, referiram o 
que o processo de seleção é o mesmo das demais va-
gas, salvaguardo pelo fato do teletrabalho já ser pon-
tuado desde o início, sendo que, em havendo processo 
de seleção presencial, este acontece na empresa ou 
em áreas de hotéis.

Eu procurei pela internet e a oportunida-
de apareceu. [...] teve uma entrevista e um 
projeto de teste. Enviei o projeto e depois de 
alguns dias fizeram uma proposta. Não teve 
dinâmica, enviei o projeto, eles gostaram e 
tive uma proposta. (Fabiano)

Em primeira linha, é de notar que, de fato, a relação 
havida com a empresa é tipicamente de trabalho, com 
vinculo de emprego ativo, nos termos do artigo 2º e 
3º da CLT, estando assim subordinado ao empregador, 
em serviço não eventual, mediante remuneração.

Cumpre mencionar que a Lei nº 12.551, de 15 de 
dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União em 16/12/2011, alterou o artigo 6º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, acrescentando o parágra-
fo único ao conteúdo legal, que, de forma expressa, 
reconheceu o trabalho a distância.

Tal iniciativa legislativa ofereceu mais uma faceta 
à gestão de recursos humanos e ao modo de gestão 
empresarial, mas, sobretudo, trouxe inquietude não 
apenas para operadores do direito, como também 
administradores. De toda evidência, “mesmo para o 
empregador, também podem surgir dificuldades de 
fiscalização e de efetivo controle do trabalho desem-
penhado, justamente em razão da forma diferenciada 
da prestação do serviço” (GARCIA, 2012, p. 32).

A toda ordem, uma desvantagem no teletrabalho 
é o fato de que o empregado acaba não se integrando 
com os demais grupos de trabalhadores.
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“No entanto, também podem surgir desvantagens 
no teletrabalho, como a maior dificuldade de integra-
ção do empregado no grupo dos demais trabalhado-
res, bem como na sua participação de atividades cole-
tivas e sindicais” (GARCIA, 2012, p. 31).

No caso do entrevistado Rodrigo, para amenizar 
tal fato e, pois, introjetar a cultura organizacional nos 
empregados teletrabalhadores, a empresa contratante 
acabou adotando a seguinte medida:

Quando se aderiu a esse modelo, a empresa, 
através do DH (desenvolvimento humano), 
exigiu que de 15 em 15 dias eu me fizesse pre-
sente na empresa, cumprindo a jornada que, 
em tese, eu faria em casa, dentro da empre-
sa. Para que eu ainda respirasse a empresa, 
tivesse o convívio com os demais funcioná-
rios, mantendo o vínculo com a empresa, 
assimilando a cultura organizacional. Então 
aqui, minha necessidade de ir até a empre-
sa é simplesmente para ter contato com as 
pessoas, porque eu não respondo a ninguém 
aqui, é tudo em São Paulo. É interessante ter 
essa troca de experiências com o escritório.

No entanto, estas medidas de contato físico e pes-
soal com a empresa, sob a perspectiva de absorção 
da cultura organizacional e interação com os demais 
colegas não se mostra como sendo uma medida una-
nime entre empresas. No caso do entrevistado Rafael, 
por exemplo, o contato físico com a companhia tem 
apenas o cunho de treinamento técnico, nada mais.

A empresa que trabalho, quando realiza trei-
namentos pessoais, indo até a empresa, o faz 
em função do lançamento de novos equipa-
mentos. O treinamento neste caso é basica-
mente técnico e realizado em São Paulo. O 
propósito da empresa não é a interação com 
os demais funcionários, não há tal iniciativa. 
Não tem essa ideia de contato com os demais 
colegas. (Rafael)

Destarte, no caso do entrevistado Fabiano, por ser 
uma multinacional com sede física apenas na Irlanda 
e no Uruguai e que opera eminentemente com tra-
balho intelectual na elaboração de softwares, não há 
uma preocupação com a absorção física da cultura 
organizacional, inexistindo a rotina de interação com 
os demais colegas.

Imperioso abstrair dos entrevistados como foi a 
técnica de aprendizagem organizacional para a ado-
ção da atividade de teletrabalho, apreciando a existên-
cia de um treinamento inicial ou, ainda, de uma rotina 
de absorção das políticas empresariais com contínuos 

treinamentos, workshops ou outros empreendimentos 
educacionais ou motivacionais. Estes apontam que 
não há qualquer tipo de acompanhamento por parte 
da empresa, além de pontuais intervenções virtuais, 
que se mostram insuficientes.

Não teve treinamento, o que foi entregue foi 
um documento com instruções gerais técni-
cas. Até momento nunca vi um encontro entre 
os funcionários ou na sede física da empresa 
para alguma espécie de interação. A empresa 
não foca muito nisso, até momento, em 10 me-
ses, não noto muito nisso. (Fabiano)

Doravante, neste ínterim, consoante se depreende 
das falas acima, não há um processo contínuo de in-
teração do trabalhador com o ambiente empresarial, 
adquirindo e retendo novos conhecimentos ou habili-
dades por incentivo patronal, mas, em alguns casos, 
apenas uma ambientação esporádica e, em outros, 
sequer isso.

Ao serem questionados sobre as razões que leva-
ram a empresa a adotar a modalidade de trabalho a 
distância, no regime de teletrabalho a maioria dos en-
trevistados relatou a redução de custos operacionais 
como o foco para a adoção do sistema. Destaca-se o 
que foi narrado pelo entrevistado Rodrigo:

Basicamente para redução de custos, por-
que a estrutura física necessita de um in-
vestimento bem elevado. A informação que 
a gente teve foi que até mesmo a redução 
do cafezinho, do papel e da energia elétri-
ca impactou na alteração. Essa foi a essên-
cia básica da adoção do home office. Nossa 
estrutura física se enxugou ao máximo, nós 
tínhamos um andar no prédio e hoje nós te-
mos metade do andar porque o pessoal do 
comercial está todo no home office.

De modo geral, conforme se denota, a motivação 
patronal para a adoção do teletrabalho é a contenção 
de despesas físicas, que vão desde pequenos gastos 
até vultosos valores. Outro aspecto a destacar é que 
mesmo que estes não se sintam parte do grupo, como 
narrado em alguns momentos, eles utilizam o ‘nós’ 
como referência ao pertencimento com a empresa. Na 
mesma esteira lógica, a doutrina aponta como vanta-
gem para a adoção do teletrabalho, sob o prisma pa-
tronal, a redução de custos operacionais. 

Nessa modalidade de trabalho a distância, 
assim como no trabalho em domicilio, evita-
-se a necessidade de deslocamento até o es-
tabelecimento do empregador, o que econo-
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miza tempo, principalmente em grandes 
centros urbanos, permitindo, em tese, 
maior período livre ao empregado. Para 
a empresa, por seu turno, pode haver re-
dução de gasto quanto à manutenção de 
local de trabalho e de sua infraestrutura 
(GARCIA, 2012, p. 31)

Pela análise das entrevistas, a grande vantagem 
em trabalhar em home office é a liberdade que se con-
cede ao empregado, tanto em relação aos trajes que 
lhe deixam mais a vontade, quanto à flexibilidade, a 
possibilidade de laborar em horários diferenciados e 
o aproveitamento melhor do tempo, dada a ausência 
do trânsito ao local de trabalho, por exemplo.

São 10 anos de home office, então tu can-
sa um pouco, mas a principal vantagem é 
a autonomia. Não precisa ser o cara mais 
organizado do que a maioria, mas se tu és 
um pouco organizado, correto, ninguém vai 
te incomodar, entrega teu resultado, confia 
na empresa, a empresa confia em ti; ponto, é 
isso, tudo vai funcionar (Rafael).

Contudo, ao mesmo tempo, operando a atividade 
profissional em casa, o controle hierárquico que antes 
era exercido entre empregado e empregador em deter-
minado lapso de tempo e exclusivamente no ambiente 
de trabalho, passa a ser integral, por meios telemáti-
cos. O trabalhador acaba por não se desconectar de 
suas atividades profissionais, o que pode repercutir de 
modo negativo não apenas em sua integridade física e 
intelectual, como também na vida pessoal.

Não tem controle de jornada. Não tem hora 
extra. Eu atendo telefone sábado a noite, do-
mingo, não tem uma regra para isso. Eu acho 
que o home office já dá essa abrangência de 
não ter hora extra, mas não sei. Eu atendo 
telefone às 10h da noite, 5h da manhã, mas 
não tem uma regra. É meio complexa essa 
questão. A gente está em home office, mas 
nosso telefone coorporativo está sempre em 
sobreaviso, é complexo. ( Rodrigo) 

Analisando o discurso daquilo que foi extraí-
do das entrevistas, na modalidade de teletrabalho, 
na maioria dos casos, há uma evidente despreo-
cupação patronal com o controle de jornada dos 
empregados, o que pode repercutir negativamente 
em termos legais, remontando em um crescente 
passivo trabalhista, pois, consoante se observa há 
como controlar a jornada, mas a empresa simples-
mente não o faz.

Não existe um controle em relação a isso. 
Claro, impreterivelmente eu preciso me co-
nectar na VPN, caso, por exemplo, eu quei-
ra informações ou acessar o e-mail. Então, 
obviamente, por essa conexão a rede interna 
subentendesse que iniciei minha jornada, 
mas não existe um horário definido para 
que eu faça isso. Nem há a exigência que eu 
logue no sistema, hoje, por exemplo, eu não 
conectei. (Rodrigo)

Outra situação que salta aos olhos, sendo, pois, na 
visão do funcionário, a grande desvantagem do tele-
trabalho é a falta de integração e convivência com a 
organização e com as pessoas em geral.

A grande desvantagem é você não estar integra-
do dentro da organização. É muito mais difícil 
você pedir algo, você é sempre o último a saber, 
se sente um pouco inseguro, não sabe como as 
mudanças estão acontecendo e em que veloci-
dade. Falta a interação humana [...], O contato 
humano faz falta. As oportunidades de promo-
ções também ficam mais difíceis. (Rafael)

Outro desafio que parece presente em alguns pro-
fissionais é gerir o tempo dedicado ao trabalho e à 
vida pessoal, fazendo os familiares entenderem que, 
apesar de em casa, estão em horário de trabalho.

Às vezes fico 5 horas no telefone ou no com-
putador, mediando problemas, largo tudo 
e vou limpar a piscina ou vou cortar uma 
grama e depois de 2 horas volto a trabalhar. 
Para mim é tranquilo, mas para minha es-
posa e para minha filha, especialmente, é 
complicado. A família confunde, porque mi-
nha esposa me vê em casa, me vê na frente 
do computador trabalhando, mas para ela 
eu estou em casa brincando, vendo a globo.
com, vendo futebol, então é muito complica-
do. O maior desafio hoje não é eu lidar com a 
questão do home office, mas a minha família 
entender que estou trabalhando. (Rodrigo)

Em que pese o empregador tendencialmente, se-
gundo padrão observado entre os entrevistados, não 
faça o controle de jornada, ainda que disponha de 
meios eletrônicos para fazê-lo, exige metas, fiscali-
zando o trabalhador por meio de sua produtividade.

A empresa é muito focada na produtividade. 
As coisas são bem especificadas, eles não 
ficam cobrando toda hora, eventualmente 
perguntam sobre o projeto. O projeto é enca-
minhado para mim e tenho um determinado 
tempo para entregar ele pronto, não importa 
em que momento o farei. (Fabiano)
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Da mesma forma, faz uso destas metas como meio 
de incentivo ao empregado, instigando-o a não ficar 
em uma zona de conforto, “motivando-o” a buscar 
seu autodesenvolvimento.

É preciso ter uma disciplina muito grande 
para que você consiga ver nestes desafios 
de metas um estimulo, um desenvolvimento, 
criando planejamentos estratégicos, criando 
estratégias para que você consiga chegar 
nos objetivos. (Rodrigo)

No âmbito, pois, do perfil de funcionário neces-
sário a laborar no teletrabalho, os entrevistados são 
uníssonos em descrever como elemento essencial ao 
profissional que se propõe a obrar nesta modalidade 
a presença de grande maturidade, além da necessida-
de de se automotivar e se gerenciar. Muito em razão 
da falta de desenvolvimento destes profissionais pela 
empresa, nota-se que há uma percepção de que este 
profissional já deve vir pronto, muito por não ter espa-
ços a trabalhar estas lacunas no ambiente corporativo 
a que se integrará.

Uma pessoa que consiga se auto motivar, se 
auto estimular, porque se é uma pessoa que 
precisa ter alguém sempre cobrando, incen-
tivando essa pessoa a produzir, tirando da 
zona de conforto, não serve para esse ramo, 
não serve para trabalhar em home office. 
Precisa ser uma pessoa muito madura, que 
consiga se estimular, que consiga separar a 
vida pessoal da profissional. (Rodrigo)

Por fim, é consenso entre os entrevistados o fato 
de que, em que pese encontrarem no teletrabalho a 
liberdade de jornada, inexistindo a vigilância física e 
hierárquica do empregador durante o labor, o traba-
lho acaba se estendendo muito mais do que as 8 horas 
diárias ou 44 horas semanais, entabuladas pela Carta 
Magna de 1988 e CLT.    

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

De toda evidencia, estando, pois, de acordo ou não 
com o que restou enunciado no presente estudo, fato 
é que o mundo do trabalho sofreu ao longo dos anos 
importantes mudanças. O conceito do que é trabalho, 
de como deve ocorrer, dos valores e de seus propó-
sitos ganhou novas significações e, como tal, não 
apenas a legislação, mas também a postura do gestor 
empresarial e do próprio trabalhador precisa ganhar 

nova acepção.
Os avanços tecnológicos guardam íntima relação 

com o surgimento do teletrabalho, manifestando-se, 
conforme se observou pela pesquisa qualitativa ora 
empreendida, nos processos produtivos ora de forma 
positiva, plasmando-se em mecanismos benéficos ao 
empregado e empregador ora de maneira negativa, em 
regime de sobrejornada ao trabalhador e de grande 
temeridade, passível de prejuízos futuros à empresa.

O legislador, ainda que de forma velada, editou a 
Lei nº 12.551, em dezembro de 2011, realizando al-
terações no artigo 6º da CLT, o qual, frente as inspi-
rações principio logicas protecionistas da legislação, 
apenas pode ser identificado como um avanço social 
se interpretado de modo a inibir a utilização indis-
criminada da mão de obra do empregado em jornada 
muito superior ao devido, equacionado, é claro, com 
a obtenção de resultados positivos pela empresa. Tal 
tendência, aliás, está consolidada na reeditada Súmu-
la 428 do TST.

Neste passo, a par da adoção do teletrabalho no 
ambiente corporativo, ante os resultados ora obtidos, 
denota-se a necessidade de redimensionamento da 
postura professada na relação entre empregado e em-
pregador para sistematizar o processo produtivo, de 
aprendizagem organizacional e autodesenvolvimen-
to, de modo a não causar prejuízo financeiro à em-
presa, buscando sempre a projeção de resultados po-
sitivos sem a temeridade de formação de um passivo 
trabalhista pela inércia patronal ou mal procedimento 
em descompasso com a legislação.

Em primeira linha, merece destaque o fato de que 
as empresas que procuram se aventurar em estraté-
gias empresariais com a adoção e oferta de vagas de 
emprego para o teletrabalho precisam investir em 
programas de seleção que contemplem a real assun-
ção das qualidades dos empregados. A toda ordem, 
o teletrabalhador precisa ser auto gerenciável, com 
capacidade de se auto motivar. Tais características, 
ademais, são propicias ao autodesenvolvimento, con-
soante referencial teórico e análise de resultados.

No que se refere a matéria atinente a aprendiza-
gem organizacional, pela amostra, no âmbito do te-
letrabalhador, identifica-se uma profunda falha nas 
organizações, com poucas oportunidades de aprendi-
zagem, de interação com a cultura organizacional e 
com os demais empregados. As organizações empre-
sariais precisam patrocinar, comunicar e incentivar 
diferentes oportunidades de aprendizagens e desen-
volvimento de carreira a fim de que o empregado, já 
afastado do cotidiano ordinário e hierárquico da em-
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presa, não caia no ostracismo, não se desenvolvendo 
e perpetuando às reais políticas de sua empregadora. 
Mister realizar um prévio e minucioso treinamento 
para o empregado que iniciará suas atividades em 
home office, introjetando práticas de gestão do tempo 
e do relacionamento familiar a fim de que o trabalho, 
em casa, não passe a representar um problema no âm-
bito da vida privada.

Da mesma forma, com o fim de evitar a estagnação, 
manejando práticas de aprendizagem com a absorção 
contínua das políticas empresariais que contemplem, 
enfim, a propagação da cultura organizacional entre 
os colaboradores em home office, a empresa necessita 
engendrar politicas capazes de avaliar o empregado e 
as mudanças de competências requeridas, revisando e 
implementando currículos de treinamento, desenvol-
vimento e educação.

Na perspectiva do teletrabalho o indivíduo autôno-
mo é a chave mestra do negócio, elemento essencial, 
que precisa se sentir assistido pela empresa, inserido 
no planejamento estratégico organizacional. Ao mes-
mo tempo que a companhia precisa incentivar o au-
toconhecimento, a emancipação individual do traba-
lhador; também necessita fazê-lo parte presente dos 
processos de gestão para a busca de maior eficiência 
com um menor custo.

Outrossim, sobretudo, considerando não haver 
a supervisão hierárquica física diária e contínua do 
empregador sobre o teletrabalhador, o implemento de 
políticas de desenvolvimento atrelado ao rendimento 
do empregado através de metas parece ser o mais ade-
quado. Contudo, reside aí um grande equívoco, identi-
ficável, inclusive, em algumas das amostras utilizadas 
na pesquisa, qual seja: o dimensionamento exagera-
do de metas. Parece plausível adotar a produtividade 
como critério de remuneração e, ademais, fiscaliza-
ção patronal, contudo a definição das margens deve 
atender um mínimo de razoabilidade, com definições 
de metas realmente atingíveis dentro de uma jornada 
legal de 44 horas semanais.

A companhia, ao definir os desígnios, deve ado-
tar critérios objetivos, realmente factíveis, não ape-
nas com o fim de não comprometer a subsistência 
do empregado que acaba recebendo menos comissão 
em função de que as metas estão em desapego com 
a realidade, mas também em função da jornada de 
trabalho, pois tendencialmente o colaborador acaba 
alargando seu horário de trabalho a fim de cumprir o 
máximo de metas possíveis, surgindo deste agir um 
importante complicador.

Equivocadamente, pela amostra avaliada, as em-

presas encaram o teletrabalhador como um empre-
gado avesso a legislação, não submetido a controle 
de jornada. Contudo, a legislação adaptada em 2011, 
pelo contrário, equiparou o empregado em domicilio 
aos demais trabalhadores, inclusive em relação ao ca-
pítulo II da CLT, que trata de duração do trabalho.

Enquanto que no trabalho ordinário, prestado em 
uma sede física, o controle fica relacionado com a pre-
sença física do empregado e do empregador por um 
determinado lapso de tempo, ou seja, 8 horas diárias, 
conforme reza o artigo 58 da CLT; no teletrabalho, o 
controle é exercido em tempo integral.

A mesma tecnologia que possibilita a inserção do 
teletrabalho na realidade laboral também está apta 
a dotar o empregador de mecanismos de autoridade 
hierárquica e, especialmente, controle de jornada. 
No entanto, erroneamente, as companhias exercem 
o poder sobre os meios telemáticos, mas deixam de 
controlar a jornada do empregado com o uso destes 
mesmos meios, obedecendo o limite legal de 44 horas 
semanais de trabalho, obrando de modo ativo a inde-
terminar a hora do trabalho e a hora do lazer. 

O controle em tempo integral por diferentes meios 
de tecnologia, tais como telefone, internet e compu-
tador acabam por ser prejudicial ao empregado que 
não vê garantido o limite de jornada prevista na CLT 
e no artigo 7º, inciso XIII, da Carta Magna de 1988, 
como um direito social seu. Assim, o empregador, 
em verdade, no teletrabalho fica permanentemente no 
controle, impedindo a desconexão do empregado, a 
usufruição, pois, de seu período de descanso, o que 
acaba levando a um “aumento nos casos de transtor-
nos mentais e comportamentais”, face o aumento das 
horas trabalhadas.

Da mesma forma, com tal conduta, impossibilitan-
do o descanso e, pois, deixando de fazer prova quan-
to ao controle de jornada em que pese disponha de 
meios tecnológicos para tanto, as companhias tem au-
mentado significativamente o risco de estar formando 
um passivo trabalhista não apenas em termos de ho-
ras extras, adicional noturno, intervalo intrajornada 
e interjornada, mas em função das doenças que tal 
desconexão tem motivado, também indenizações por 
doenças ocupacionais.

É importante que se tenha maior atenção com o 
contexto do teletrabalho, pois sua adoção desmedida, 
sem uma atenção quanto a jornada de trabalho pode 
trazer prejuízos financeiros à empresa, com a forma-
ção de um temerário passivo trabalhista. De igual 
sorte, a falta de treinamentos, de inserção continua 
e eficaz do teletrabalhador no ambiente da empresa, 
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pode ocasionar a perda da identidade da companhia, 
o enfraquecimento de suas políticas e, pois, o esmo-
recimento de uma marca.

O incentivo ao autodesenvolvimento, além de rei-
terados treinamentos, workshops e meios, em geral, 
de interação e inserção do teletrabalhador no con-
texto da empresa são imprescindíveis a sustentação 
desta modalidade de trabalho. Outrossim, a utiliza-
ção dos meios eletrônicos como elemento efetivo de 
controle de jornada, respeitando os limites legais de 
duração do trabalho, é medida que se impõe, traçando 
metas factíveis, possíveis de serem cumpridas dentro 
de uma carga horária razoável.

Não se está aqui a sugerir que fique suprimida a 
liberdade concedida ao trabalhador, mas que a em-
presa, de fato, imponha o cumprimento da jornada, 
dentro do lapso de tempo que o empregado quiser, fis-
calizando, contudo, pelos meios telemáticos, a satis-
fação do trabalho atendendo os limites diários legais 
e fazendo prova neste sentido, adotando, por exemplo, 
o login no sistema virtual da companhia como meio 
de prova do teletrabalho.

Todavia, inquestionável o fato de que os resultados 
apresentados e as conclusões ora exaradas são par-
ciais, necessitando de uma maior dilação sobre a te-

mática, realizando, como por exemplo, a conjugação 
de diferentes áreas do conhecimento. Sob o aspecto 
médico e psicológico, mostra-se pertinente o desen-
volvimento de estudo para avaliar os reflexos que o 
teletrabalho pode trazer no seio da entidade familiar 
e as doenças que este empregado está mais sujeito a 
desenvolver. Da mesma forma, sob o aspecto jurídi-
co, encontra guarida a apreciação de soluções legis-
lativas ou interpretações legais e doutrinárias para o 
desenvolvimento da temática. Por fim, sob o ângulo 
da administração, o desenvolvimento de programas 
de aprendizagem organizacional e a identificações de 
oportunidades ou, ainda, incentivo ao autodesenvol-
vimento também encontrariam importância ímpar.

Assim, de modo preliminar, como se vê, é neces-
sário que se reaprecie as condições do teletrabalho, 
utilizando o desenvolvimento de metas factíveis como 
meio motivacional ao teletrabalhador, implementan-
do técnicas de aprendizagem a autodesenvolvimento, 
mas não utilizando tal modalidade laboral para reali-
zar a hiperexploração do trabalho, concedendo-lhe a 
liberdade necessária, exigindo-lhe a duração razoável 
do trabalho domiciliar, pois mostra-se inconcebível 
que a aparente liberdade, figure, em verdade, como 
uma escravidão dos tempos modernos.
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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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